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Резултате PISА истраживања домаћа јавност 
прати искључиво кроз ранг који Србија заузме 
међу осталим земљама и проценте броја функцио-
нално неписмених ученика, и ту се углавном прича 
о налазима ове студије завршава. Али PISА нуди и 
обиље занимљивих података о бројним факторима 
који на посредан или непосредан начин могу ути-
цати на ученичка постигнућа и који могу бити од 
велике помоћи при трасирању образовних полити-
ка сваке земље.

Захваљујући финансијској помоћи Фонда за от-
ворено друштво Србија је ове године учествовала 
програму PISA Lead analyst, који је омогућио да уједно са подацима о 
постигнућу наших ученика сазнамо и о другим релевантним анализа-
ма за образовни систем Србије.

У земљама које су учествовале у PISА студији 
анализиран је и распон плата наставника, одно-
сно процентуално повећање плате од почетне до 
највише плате коју може примити. Србија спада у 
земље у којима је разлика у почетној и максималној 
плати наставника изразито мала. Максимално 
повећање зараде наставника износи само 16 одсто 
почетне плате, и тај проценат је исти за запослене 
у основним и средњим школама. У Србији је веће 
повећање само у односу на Северну Македонију, 
где не постоји распон у платама наставника. У 
Румунији плата наставника може бити скоро дупло 

већа од почетне, у Словенији, Мађарској и Пољској разлика износи 
око 70 одсто, а у Босни и Херцеговини и Хрватској до 50 процената.
� (Наставак�на�стр.�5)
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PISA LEAD ANALYST: СРПСКО ОБРАЗОВАЊЕ У OECD ОГЛЕДАЛУ

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен 
Шарчевић уручио је у понедељак 27. јануара у Влади Србије тра-
диционалне Светосавске награде за изузетне резултате у области 
образовања и васпитања за 2019. годину. Честитајући добитницима 
министар Шарчевић је оценио да је “Светосавска награда једно од 
најлепших и најзначајнијих признања које појединац или институција 
може да добије”. Према његовим речима,”један од разлога што ова на-
града има посебан значај је што носи име по историјској личности са 
којом се народ у Србији најчешће идентификује”. Министар је навео 
да је комисија за доделу 
награда радила напор-
но и квалитетно, као 
и претходних година. 
“Мери се заиста прециз-
но допринос појединаца, 
институција у 
унапређењу образовања 
и васпитања. Сваке го-
дине, међу добитници-
ма су и представници 
локалних самоуправа, 
компанија, научних 
институција и других организација, али и појединаца. Мислим да до-
битници награде представљају својеврсан узор”, казао је Шарчевић.
� (Наставак�на�стр.�6�и�7)

ШАРЧЕВИЋ УРУЧИО СВЕТОСАВСКЕ 
НАГРАДЕ

“На крају сваке школске године у Србији се одвија велика безбед-
носна драма. Ангажују се озбиљне полицијске снаге и Безбедносно-
информативна агенција. Надлежно министарство и још неколико 
државних институција, одговарајуће установе широм Србије, као и 
сви електронски и писани медији у стању су потпуне мобилизације. 
Државом круже блиндирана возила с ротационим светлима. Ако 
ствари, како се дешавало, крену по злу, следе хапшења. Падају мини-
старске функције. Човеку се чини да је само питање тренутка када ће 
се у то драматично дешавање укључити и војска, када ће, можда, бити 
подигнута и авијација“, каже проф. др Бранко М. Ракић.
� (Наставак�на�стр.�8)

РАКИЋ: УКИНУТИ МАЛУ МАТУРУ

“Министар просвете Младен Шарчевић је недавно обавестио 
јавност да се разматра промена концепта комбинованог теста на 
малој матури и да он буде замењен те-
стом који би био састављен од PISА 
задатака. Пошто резултати на малој 
матури у значајној мери утичу на шан-
се сваког ученика да упише жељени 
програм средњег образовања, неоп-
ходно је да јавност добије потпунију 
информацију. Можда је министру лакше 
да само саопшти јавности шта ће да ура-
ди. Можда чак сматра да ће на тај начин 
показати велику ефикасност. Ипак, таква 
пракса није добра за грађане и друштво, 
а дубоко верујем да не може бити добра 
ни за самог министра коме је ваљда важ-
но какав ће траг оставити иза себе. Ми-
нистри долазе и одлазе, а последице њихових одлука трпе сви, због 
чега грађани имају право да буду укључени, а министар обавезу да их 
укључи. У најмању руку, министар треба да објасни разлоге зашто је 
неопходна промена комбинованог теста и зашто сматра да је најбоље 
решење да он буде замењен PISА задацима”, каже проф. др Алексан-
дар Бауцал.
� (Наставак�на�стр.�8)

БАУЦАЛ: РЕФОРМА ОБРАЗОВАЊА НЕ 
МОЖЕ ДА ПОЧИВА НА ПРОМЕНИ МАЛЕ 

МАТУРЕ
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Književni oblik u kome Dositej 
sastavlja svoje knjige naročito 
je pogodan za njegove prosve-

titeljske ciljeve. On iz iskustva dobro zna 
da su biografije ne samo poučni spisi, 
nego i zanimljivi, privlačni. Zato on i 
sastavlja „Život i priključenija“ (1785). 
Jedne nemačke novine iz toga doba, pri-
kazujući ovu knjigu, pišu da je obrađena 
„u obliku poučnog romana, koji može 
biti od velike koristi za prosvećivanje 
zaostalih naroda i suzbijanje mnogih 
crkvenih zloupotreba i sujeverja“. Sam 
Dositej piše: „Iz ljubopitstva rađa se 
znanje“, pa se trudi da sve što piše bude 
zanimljivo i zabavno. Baš radi toga on 
toliko i ceni i koristi oblik basne. Po nje-
govim rečima u basni se „ljudskom rodu 
u igri i šali prekrasne i previsoke nauke 
daju“. Dositej isto tako visoko ceni i ko-
risti oblik anegdote i priče, narodne i 
istorijske. On je nesumnjivo uspeo da piše popularne, jasno i razumljivo. Niko 
bolje od njega nije umeo da nađe interesantnu sadržinu pa da je na privlačan 
način obradi i prikaže.

Domaćem vaspitanju Dositej pridaje vrlo veliki značaj. Po njemu to najranije 
vaspitanje uglavnom pada u deo majci. Zato je potrebno da srpske majke budu 
dobro vaspitanje i prosvećene žene. Dositej zahteva za žensku decu isto vaspi-
tanje i obrazovanje koje i za mušku. Njemu je dobro poznat Fenelonov spis „O 
vaspitanju devojaka“.

U svojstvu direktora svih škola u Srbiji, a posle i u svojstvu našeg prvog mi-
nistra prosvete u oslobođenoj Srbiji, Dositej se i praktično bavio organizacijom 
školstva. Još ranije je pisao da jedva čeka da ode „đegod među svoje srodne, 
mile ljude gde bi se jedno lepo učilište vozdignuti moglo i, ako i malena, štam-
parija za potrebu škola i cele nacije“.

Dositej se, kao ministar u Srbiji, trudi da nađe što više učitelja i dovede u 
Srbiju da bi se otvorile škole. Godine 1808, i njegovom zaslugom, otvorena je 
u Beogradu „Velika škola“ kojim povodom on drži besedu „O dostojnom poči-
taniju k naukama“. Od učitelja i profesora Velike škole Dositej traži da mladež 
poučavaju očigledno, praktično, zanimljivo i zabavno. Prema učenicima treba 
da budu kao roditelji i da odbace surovu disciplinu i svaku telesnu kaznu.

Iako u svom učenju nije bio originalan, Dositej ipak nije prost, jer su njegova 
izlaganja povezana, sistematisana i neprotivrečna. Ali je on kao prosvetitelj zai-
sta originalan. Naš stari istoričar Lazar Arsenijević-Batalaka, učenik prve klase 
Dositejeve Velike škole ovako o njemu piše: „Dositej je dika i ponos Srpstva“. 
Jernej Kopitar piše kao je Dositej postao ljubimac nacije koja razume ono što 
on piše, ali mu kaluđeri rade o glavi. Na njegovoj nadgrobnoj ploči piše: „Ovde 
njegove srpske kosti leže. On je svoj rod ljubio“.

DOBA KAPITALIZMA 
A – DEVETNAESTI VEK

1. DRUŠTVENI I EKONOMSKI ODNOSI

Usled dve masovne seobe srpskoga naroda na sever (1690. i 1737.) Srbija je 
ostala krajem 18 i na početku 19 veka sa znatno razređenim stanovništvom. 
Ono što je ostalo na starom ognjištu, gotovo sve sami seljaci, politički je bilo 
potpuno obespravljeno, a ekonomski krajnje eksploatisano. Proces unutrašnje 
društvene diferencijacije kod toga seljaštva započinje dosta kasno, pred sam 
kraj 18 veka, pa se brže nastavlja tek u 19 veku. Tada neki pojedinci počinju da 
se bogate i da sa materijalnim bogaćenjem zadobijaju društvenu moć i ugled. 

Evo kako Vuk opisuje to naše seljačko društvo s kraja 18 veka: „Narod Srpski, 
nema drugi ljudi osim seljaka. Ono malo Srba što živi po varošima kao trgovci 
(gotovo same dućandžije) i majstori (ponajviše ćurčije, terzije, jekmedžije, tu-
fekdžije, kujundžije) zovu se varošani, a uz bune ili ratove se zatvore s Turcima u 
gradove, ili s novcima bježe u Njemačku. Zato oni ne samo što se ne broje u narod 
Srpski, nego ih još narod i prezire. Od seljaka ima kovača, tufekdžija, terzija i ćur-
čija, kačara, kolara, dunđera, konopčara, po đekojim mjestima i lončara. Dunđer 
je svaki i zidar kao i ćurčija. Terzija kao kačar i dunđer ne radi zanata kod svoje 
kuće, nego kod onoga kome radi. Drvene zanate zna gotovo svaki Srbin, samo 
što nema svaki alata, na primer da načini iz nova bure ili kola, ali obruč nabiti 
oko kola ili u vodenici što popraviti, zato slabo ko traži majstora. Tako isto Srbi 
sami građu sijeku, sami kuće i ostale zgrade prave; svaki Srbin opanke sam sebi 
gradi. Srpkinje siju, rede i predu kudelju i lan, boje (čivitom, broćem, metvicom, 
zanovjeću itd.) i predu vunu, tkaju glatno i sukno, vezu, pletu čarape i rukavice“.

Samo mali deo zemlje je obrađen dok je veći deo zemljišna zajednica (šume 
i pašnjaci). U takvoj privredi novac igra malu ulogu, jer nema robne proizvod-
nje, nema proizvodnje za novac. Za tržište se gotovo ništa i ne proizvodi. Seljak 
svoje suvišne proizvode menja jedino sa zanatlijom od koga uzima ono što sam 

ne ume i ne može da napravi. Takva privreda i takva materijalna baza jedva 
nošću. Rabošenje i računanje na prste zadovoljava sve potrebe. zato da poka-
zuje ikakve potrebe za školovanjem pa i za samom pismenošću. U ovo doba u 
Srbiji i nema svetovnih škola i svetovne nastave. Ali sa diferencijacijom društva 
počinje i to da se brzo menja. Seljaci malo po malo sve više proizvode za tržište 
na kome se sada i poljoprivredni proizvodi prodaju kao roba za novac. Nestaje 
trampe pa se zastarela naturalna privreda preobražava u napredniju novčanu 
privredu. Novo stanje postavlja sve veće zahteve za pismenošću. Crkvene škole 
i crkvena prosveta više ne mogu da zadovolje. Rađa se potreba za svetovnim 
školama i svetovnom naukom.

Društvene i ekonomske prilike Srba severno od Save i Dunava znatno se ra-
zlikuju od onih pod kojima živi srpski narod pod Turcima. Proces naprednog 
razvitka ovde je otišao dalje i zahvatio dublje. Pod uticajem novih životnih prilika 
raslojavanje srpskog društva počinje već u 17 veku pa se nastavlja kroz ceo 18 vek 
kada već imamo širi zahvat u kapitalističku privredu. Srpsko građansko druš-
tvo (inteligencija, zanatlije i trgovci) predstavljaju najnapredniji društveni sloj, 
onaj koji kroz ceo 19 vek igra vodeću ulogu, jer predstavlja ekonomsku moć i 
savremeno znanje. Nova narodna inteligencija ne školuje se samo u Beču i Pešti, 
nego sve više odlazi na školo-
vanje u nemačke protestantske 
univerzitete (Hale, Lajpcig, 
Jena).

2. ŠKOLSTVO U SRBIJI
a) Razvoj

Prota Matija Nenadović u 
„Memoarima“ piše: „Krajem 
18 i početkom 19 veka u Srbiji 
ni traga od škola nije bilo“. Ali čim je došla nova politička sloboda, s njom su 
došle i škole, došla je i nova prosveta. Za vreme Prvog ustanka „ljudi su svuda 
naglili za školama“ pa je najveća teškoća bila u tome kako da se nađe dovoljan 
broj učitelja za se te nove škole. Brigu o školama u oslobođenim oblastima Srbi-
je rukovodioci Prvog ustanka 
poveravaju najučenijem Sr-
binu toga vremena Dositeju 
Obradoviću, koga Karađorđe 
imenuje „Popečiteljem pro-
sveštenija narodna“, tj. mini-
strom prosvete. Svi su ubeđeni 
da je to najbolji izbor i da će 
Dositej te poslove voditi bolje 
nego ma ko drugi. On odmah 
planira celu mrežu spremanja 
narodnih starešina. Uporedo s 
tim, on pomišlja i na nabavku 
jedne štamparije u kojoj bi se 
štampale knjige za nove škole i ostali pismen svet. 

Vuk, kao jedan od učenika beogradske Velike škole, ovako piše: „Za vladanja 
Crnoga Đorđija u Srbiji i po gdekojim selima“. Drugi đak te škole, Lazar Arse-
nijević-Batalaka, o tome ovako piše: „Ali sad, početkom ove 1808. godine, ne 
samo u Beogradu, nego i u drugim varošima, palankama, pa i mnogim seoskim 
opštinama, otvorile su se i podigle škole, naravno kako se gde moglo. Opštine 
su same ove škole izdržavale i učitelje plaćale“.

Velika škola svečano je otvorena početkom 1808. godine. u toj školi su se 
učili ovi predmeti: istorija, geografija, prirodne nauke, račun, rimsko pravo, 
nemački jezik i kako se pišu pisma. Za prijem u školu nije postavljen nikakav 
drugi uslov nego da je kandidat dobro pismen, tj. da lako i sigurno čita i piše.

Knez Miloš nije mnogo „naglio za školama“, nije žurio sa njihovim otvara-
njem. Sam nepismen i još po prirodi nepoverljiv, on baš i ne ceni škole a još 
manje učene ljude. Srbi koji mu dolaze iz Vojvodine neprestano ističu potrebu 
da se otvaraju male i velike škole. Oni predlažu: „Da se podignu tipografije, da 
se pomažu književnici, da se putevi naukama otvore“. I njegovi savetnici uve-
ravaju ga da se srpski narod „samo prosvetom može oprostiti turski običaja i 
približiti evropejskim narodima“, što knez Miloš istina uvek pažljivo sasluša ali 
nikad ne posluša, ništa ne učini da se po tome postupi. Službena Rusija takođe 
preporučuje knezu „da se u Srbiji podiže što više škola, te da se narod prosveti 
i moralno uzdigne; ustanove da se čine u narodnom duhu i da se pošlje nešto 
dece u Rusiju na školovanje“. Sve je to jedva šta pomoglo. Za dvadeset godina 
Miloševe mirne vladavine nije otvoreno ni onoliko škola koliko ih je bilo za vre-
me Prvog ustanka. Godine 1833. knez Miloš je potpisao „Ustav narodni škola u 
Knjaževstvu Srbije“ za koji nije izvesno da li je ikoliko bio na snazi. Godine 1834 
u Srbiji su radile svega trideset i četiri opštinske osnovne škole i dvadeset i devet 
privatnih škola. Do godine 1830. nije postojala nijedna škola viša od osnovne. Te 
godine osnovana je u Beogradu Vrhovna škola sa zadatkom da sprema narodne 
starešine. Evo šta Vuk piše povodom osnivanja te škole: „Godine 1830 ja sam 
najviše učinio te smo g. Isailovića doveli u Srbiju, da bi se Velika škola počela, i 
tobože u početku 1831. počela. Ali do danas još nikakva napretka u njoj nema“.

 (Nastavak teksta u sledećem broju)

Iz istorije obrazovanja

VASPITANJE U SRBA (X)
(Nastavak teksta iz prethodnog broja)
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Министар просвете 
Младен Шарчевић 
у четвртак 16. 

јануара је рекао да је тим који 
ради с њим успео да у потпуно-
сти изврши циљеве Стратегије 
развоја образовања до 2020. 
године, која је још увек актуел-
на. “Ми смо негде крајем 2019. 
године од Европске комисије, 
односно Комесаријата за 
образовање, добили оцену да 
је њена реализација сто одсто. 
Било је тешко то радити јер није 
постојао акциони план како то треба да изгле-
да. На изради нове стратегије ради се више од 
осам месеци, и то у великим тимовима који су 
обухватили стручњаке из високог образовања, 
академске заједнице, института, завода, основ-
них и средњих школа. Ту су и људи из Европске 
комисије који нам помажу да стратегија добије 
изглед какав треба да има”, рекао је министар 
у уводном излагању на конференцији за но-
винаре којом је званично започета процедура 
представљања будуће стратегије за образовање 
и науку до 2030. године.

Ова охрабрујућа прича министра Шарчевића, 
међутим, не пролази на испиту код проф. др 
Ивана Ивића, једног од главних координатора у 
изради Стратегије образовања до 2020. године, 
иначе првог стратешког документа наше држа-
ве којим је обухваћено комплетно образовање 
од јаслица до докторских студија. “Апсолутно је 
нетачно да је испуњено оно што је стратегијом 
предвиђено, као и да није постојао акциони план 
за спровођење стратегије развоја образовања. 
Постојао је. Влада га је усвојила и – заборавила. 
Нема никаквог документа Европске уније који 
потврђује да је стратегија испуњена, постоји 
њихов интерни документ о томе где они тврде 
да је остварена сто одсто што, понављам, није 
истина. Као један од два главна координатора у 
изради Стратегије развоја образовања до 2020. 
тврдим да не само да није остварена него је ве-
лики број мера које је садашње министарство 
донело у супротности са стратегијом коју смо 
урадили”, негодовао је професор Ивић.

На питање да тврдње поткрепи примери-
ма, он наводи да се у актуелној стратегији, ре-
цимо, не спомиње дуално образовање, које је 
овој власти ударна тачка, иако је супротно ос-
новним интенцијама стратегије где је нагласак 

на вишим нивоима и квалитету 
образовања. Према последњим 
званичним подацима, више од 
80 одсто ученика трогодишњих 
средњих стручних школа на PISA 
тестирању не достиже основни 
ниво писмености, подсећа Ивић 
у намери да илуструје у којој се 
мери инсистира на квалитету 
образовања. “Ако вам треба још 
једна илустрација, извршена је 
велика централизација. Све је 
стављено у руке министра, што 
је опет противно интенцијама 

стратегије која је заговарала аутономију 
институција и педагошку аутономију наставе”, 
наводи наш саговорник.

Ивић замера што се нова Стратегија ради у 
тајности јер о томе нема опширних званичних 
информација у јавности. “За две године док смо 
ми радили стратегију, имам читаву страницу 
какве мере смо предузимали, колико људи и 
колико јавних механизама је било ангажовано 
да се то уради што квалитетније могуће. Сад то 
у потаји раде људи који тешко да имају иједан 
научни рад из области образовања. Када смо ми 
радили стратегију, све је било отворено и до-
ступно јавности уз строгу контролу овдашњих 
и страних рецензената. Као главни контролни 
механизам постојао је савет за израду стратегије 
који су чинили министар, државни секре-
тари и чланови свих националних савета за 

образовање”, указује професор Ивић.
Шта доноси Стратегија образовања до 2030. 

године биће представљено у више сегмената 
да би се у то укључила шира јавност, како је 
најавио министар Шарчевић. Почетком фебру-
ара је представљен део који се односи на пред-
школско и основно образовање, у марту биће 
представљено средње образовање, у априлу 
ученички и студентски стандард и инвестиције. 
У мају следе наука и технолошки развој и у Три-
наест типова гимназија.

Шта конкретно доноси будућа стратегија за 
сваки сегмент образовног система биће предоче-
но у предстојећем периоду, за сада је истакнуто 
тек да ће бити редизајниран обавезан предшкол-
ски програм који похађа 98 одсто предшколаца, 
а ниједном није евалуиран. Речено је и да би до 
2022. године задаци за малу матуру могли да се 
раде по угледу на оне са PISA тестирања као и 
да би могло да се промени бодовање тако да на 
завршном испиту и на основу успеха из осмолет-
ке деца могу да завреде по 50 бодова. 

У средњем образовању се очекује чак 13 типо-
ва гимназија, као и да ће државна матура бити 
једина улазница за факултете. Намера је и да што 
више основних и средњих школа ради у једној 
смени, али и да се уреди мрежа школа. “За ви-
соко смо оставили последњи термин зато што је 
још доста послова у току. У међувремену сви ће 
моћи, и стручна и општа јавност, да погледају, 
критикују, дају примедбе и сугестије. Нама је 
мото квалитет образовања. У предуниверзи-
тетском систему испред квалитета је васпитна 
функција установе, коју ћемо вратити на велика 
врата. Друштво засновано на знању коме тежи-
мо подразумева да имамо много више квалитет-
но високообразованих људи. Није циљ да има-
мо више људи с папиром о стеченом високом 
образовању већ нам је главни задатак да оно што 
се радило испод радара вратимо у зону квалите-
та. Циљ стратегије до 2030. јесте да буде више од 
40 одсто гимназијалаца јер из добре гимназије 
доста деце ће отићи на студије. То је основ при-
че”, појаснио је Шарчевић.

У првих пет-шест представљања нове 
Стратегије образовања, министар Шарчевић 
унапред каже да јавност неће чути „коли-
ко ће чега бити у финансијском делу јер то 
би одвукло пажњу јавности с оног битног 
дела”. О некадашњим, тренутним и будућим 
издвајањима за образовање и науку говориће се 
тек у септембру.

Реформа образовања

ИВИЋ: СТРАТЕГИЈА ОБРАЗОВАЊА НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНА

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен 
Шарчевић на конференцији „Квалитетно образовање за све 
– Образовне политике засноване на анализама и подацима“, 

која је одржана у петак 7. фебруара рекао је да су анализе које су добијене 
основ за планирање и доношење одлука у вођењу политике образовања. 
Он је истакао да ће ускоро бити представљена платформа Стратегије 
образовања 2030. и да је урађен озбиљан план њене реализације, те 
да то неће бити само „списак жеља“. Он је додао да „да се ради на 
дигитализацији, да ће 2022. године бити уведена државна матура. Акце-
нат је још и на обукама наставника, лиценцирању директора и секретара 
школа. На скупу је представљена и студија ОЕCD-а која се односи на про-
цене у образовању у Србији. 

Северин Лоанарди из 
Уницефа казао је да је не-
опходно модернизовати 
образовање и да за реформе 
образовања треба користи-
ти управо податке који се 
добијају на међународним 
тестирањима. Више није 
довољно преносити знање 
у школама, већ наставници 

морају да усмере ученике како да развијају критичко мишљење, да их об-
уче вештинама за будућа занимања која не можемо да предвидимо како 
ће изгледати, навела је она.

Тијана Прокић Бројер, аналитичарка PISA 2018, каже да после 20 го-
дина од вођења PISA тестирања већина земаља није направила помак на-
пред, већ да су чак многе земље назадовале. Само неке земље су направи-
ле помак напред, попут Пољске и Естоније. Томе је допринело схватање 
образовања као колективне одговорности, нагласила је она. Додала је 
да систем у Србији јесте ефикасан, али да су средства која се издвајају за 
образовање ограничена. 

Гордана Чапрић из Завода за вредновање квалитета образовања и 
васпитања каже да препоруке и информације које су стигле из анали-

зе ОЕCD нису нове, али 
да су важне јер је Србија 
желела да чује независну, 
објективну, спољну оцену. 
Она је навела да је анализа 
важна за наставак рада на 
активностима које ће бити 
приказане ускоро кроз плат-
форму за развој Стратегије 
образовања 2030.

КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ

Тринаест типова гимназија
Шта конкретно доноси будућа стратегија 

за сваки сегмент образовног система биће 
предочено у предстојећем периоду, за сада је 
истакнуто тек да ће бити редизајниран обаве-
зан предшколски програм који похађа 98 од-
сто предшколаца, а ниједном није евалуиран. 
Речено је и да би до 2022. године задаци за 
малу матуру могли да се раде по угледу на оне 
са PISA тестирања као и да би могло да се про-
мени бодовање тако да на завршном испиту и 
на основу успеха из осмолетке деца могу да 
завреде по 50 бодова. У средњем образовању 
се очекује чак 13 типова гимназија, као и да 
ће државна матура бити једина улазница за 
факултете. Намера је и да што више основних 
и средњих школа ради у једној смени, али и да 
се уреди мрежа школа.
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Na 52. sastanku Savetodavne 
grupe za Evropski okvir kva-
lifikacija, kao deo procesa 

pridruživanja Evropskoj uniji, održanog 
4. i 5. februara 2020. godine u Briselu, 
usvojen je Izveštaj o povezivanju Naci-
onalnog okvira kvalifikacija Republike 
Srbije (NOKS) sa Evropskim okvirom 
kvalifikacija (EOK), uključujući i do-
datni izveštaj o samoproceni NOKS-a u 
oblasti visokog obrazovanja u odnosu na 
Okvir kvalifikacija u Evropskom prostoru visokog 
obrazovanja (OK-EPVO).

Delegaciju Republike Srbije na 52. sastanku Sa-
vetodavne grupe za Evropski okvir kvalifikacija či-
nili su državni sekretar Anamarija Viček i dr Vesna 
Fabian iz Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog 
razvoja kao i nacionalni eksperti Tatijana Glišić Mi-
lutinović iz Agencije za kvalifikacije, prof. dr Siniša 

Đurašević i Vladimir Bojković.
Usvajanjem Izveštaja o povezivanju NOKS-a sa 

EOK-om okvir kvalifikacija Republike Srbije pove-
zan je sa Evropskim okvirom kvalifikacija što znači 
da je uspostavljena jasna i transparentna veza izme-
đu osam nivoa kvalifikacija Republike Srbije i osam 
nivoa kvalifikacija Evropskog okvira kvalifikacija. 
Povezivanje NOKS-a sa EOK-om smanjuje prepre-

ke mobilnosti radne snage, podržava se 
bolja upotreba postojećih znanja, veština 
i kompetencija i bolje podudaranje iz-
među ponude i potražnje na tržištu rada. 
Kada je reč o učenicima i pojedincima 
koji žele da uče, Evropski okvir kvalifi-
kacija im pruža lako dostupan pregled 
kvalifikacija i načina njihovog sticanja.

Povezivanje NOKS-a sa EOK-om 
podrazumeva i brojne izazove u nared-
nom periodu. Posebne aktivnosti biće 

preduzimane kako bi isprave o kvalifikacijama koje 
stiču pojedinci pored informacije o nivou NOKS-a 
sadržale i podatak o nivou EOK-a. Takođe evropski 
nivoi će biti jasno naznačeni i u Bazi kvalifikacija, 
odnosno Registru NOKS-a koji se trenutno uspo-
stavlja kako bi kvalifikacije bile transparentnije i 
uporedivije.

Reforma obrazovanja

Učenici osmog razreda u junu će da pola-
žu završni ispit na isti način kao i pret-
hodne generacije. Za njih neće biti pro-

mena u samom konceptu najvažnijeg nacionalnog 
testiranja koje je uslov za sticanje svedočanstva o 
stečenom osnovnom obrazovanju i upis u srednje 
škole. Mala matura ostaje, kao i do sada, trodnev-
na provera znanja na tri testa – iz maternjeg jezika, 
matematike i kombinovanog iz pet predmeta: bio-
logije, istorije, geografije, fizike i hemije.

I bodovanje će biti identično dosadašnjem, što 
znači da na završnom ispitu osmaci mogu da za-
vrede najviše 40 poena i maksimalno 60 bodova na 
osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda 
osmoletke, kako je za naš list precizirano u Zavodu 
za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 
kući u kojoj se kroje zadaci za završni ispit, kao i 
ključ po kome se testovi pregledaju i boduju.

“Iz ugla učenika koji polažu malu maturu 2020. 
godine, ni na koji način neće se menjati procedura 
završnog ispita u školama. Pripremaju se promene 
u oblasti štampanja i načina pregledanja testova. To 
su dve najvažnije i jedine novine, ali nijedna od njih 
neće uticati na đake i nema razloga za zabrinutost 
ili nedoumice ni dece ni roditelja. Zbirke zadataka 
za pripremu osmaka za malu maturu su urađene i 
biće objavljene narednih dana. Timovi naših struč-
njaka već rade i zadatke za završni ispit. Sa naše 
strane postupak ide apsolutno identično kao i proš-

le godine, dok ne dođemo do štampanja, a kasnije 
i pregledanja testova”, naglašava Branislav Ranđelo-
vić, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obra-
zovanja i vaspitanja.

Imajući u vidu da su najslabije karike u toku 
desetogodišnjeg sprovođenja završnog ispita za 
kraj osnovnog obrazovanja upravo komercijal-
ne štamparije, iz kojih su testovi u dva navrata, 
2013. i prošle godine, iscurili u javnost umesto da 
ostanu u strogoj tajnosti, namera nadležnih je da 
štampanje ubuduće ostane pod kapom obrazovnog 
sistema. To je u skladu sa preporukom zaštitnika 
građana Zorana Pašalića i pri tom bi se osim pove-
ćanja bezbednosti procedure doprinelo i smanjenju 
troškova koji iz prosvetnog budžeta idu za štam-
panje maturskih testova. ”U saradnji sa Ministar-
stvom prosvete, i uz podršku vladine Kancelarije 
za informacione tehnologije i kabineta premijerke, 
namera je da se unapredi kapacitet postojeće štam-
parije zavoda tako da se u njoj mogu štampati i svi 
testovi za malu maturu. Intencija je da deo zavoda 
u kome su danas smešteni Centar za ispite, Centar 
za obrazovne tehnologije i štamparija u zavodu po-
stane velika štamparija. I to sve može da se ostvari 
vrlo brzo, a ukoliko tako i bude mi ćemo testove za 
probnu maturu u martu štampati kod nas, da bismo 
isprobali novi system”, objašnjava Ranđelović.

Vraćanjem štampanja u okvir zavoda, ističe naš 
sagovornik, eliminisala bi se kritična karika u re-

alizaciji male mature, sigurnost bi bila dodatno 
pojačana jer bi se ceo proces pripreme i štampe 
završavao pod istim krovom, odakle bi testovi bili 
distribuirani u školske uprave i osmoletke.

Iz godine u godinu prosvetni vrh ponavlja na-
meru da krene ka digitalizaciji maturskog procesa, 
a prvi korak u tom smeru bio bi uvođenje elektron-
skog pregledanja učeničkih radova koje se očekuje. 
“Uzdamo se u stručnjake Fakulteta organizacionih 
nauka koji će za potrebe maturskog ispita izraditi 
softver za skeniranje i elektronsko pregledanje uče-
ničkih radova. Biće realizovana i nabavka skenera 
kao i formiranje skening centra za ovu namenu. 
Ukoliko to bude gotovo predstojeće probno testi-
ranje biće prvo koje će se bodovati, da bismo videli 
kako sve funkcioniše, kao provera sistema pre zva-
ničnog polaganja male mature u junu”, pojašnjava 
Ranđelović.

Ako bi se prešlo na elektronski sistem pregle-
danja urađenih testova, ne bi bilo potrebe da se 
organizuju komisije za pregledanje testova u škola-
ma. Skenirani testovi slali bi se u elektronskoj formi 
timovima pregledača po celoj Srbiji, koji ne bi znali 
čije su testove dobili jer će svakako bit pod šifrom. 
Bio bi to dodatni vid zaštite od eventualnih nepra-
vilnosti u ocenjivanju radova učenika koji su se do 
sada pripisivali ljudskom faktoru.

OKVIR KVALIFIKACIJA SRBIJE POVEZAN SA 
EVROPSKIM OKVIROM KVALIFIKACIJA

MALA MATURA U JUNU BEZ PROMENA

Od 2022. godine kombinovani test na maloj maturi 
zameniće PISA zadaci, a najverovatnije će biti pro-
menjen i način bodovanja za upis u srednju školu, 

najavio je u četvrtak 16. januara ministar prosvete Mladen 
Šarčević. „Ideja je da ukinemo kombinovani test i da posta-
vimo neku drugu priču”, rekao je Šarčević na konferenciji o 
planovima rada tog ministarstva. Uspeh iz srednje škole sada 
nosi 60 bodova, dok na testovima đaci maksimalno mogu da 
osvoje 40 bodova. Ministar je naveo da će se to bodovanje 
najverovatnije menjati, te da će tako uspeh iz škole nositi 50 
bodova, dok će na tri testa đaci maksimalno moći da osvoje 
50 bodova. 

Ove godine đaci će polagati malu maturu kao i do sada. 
Jedina novina je što testovi neće biti štampani u komercijalnim štamparijama, 
već u štampariji koja će biti u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja 
u Fabrisovoj ulici, pod okriljem resornog ministarstva.

Novina je i što će se testovi pregledati digitalno. Ministar prosvete kaže da je 
pri kraju izrada softvera koju radi Fakultet organizacionih nauka. Rešeni testovi 
će se skenirati i šalju se na jedan zajednički punkt koji će biti u Grafičkoj školi na 
Novom Beogradu. Tu će se svi testovi digitalno pregledati.

Na novoj Strategiji obrazovanja do 2030. godine, kako je rekao Šarčević, radi 
se više od osam meseci i već početkom februara javnosti će biti predstavljeno 

šta je planirano da se uradi u predškolskom i osnovnom 
obrazovanju. Za mart je predviđeno da se prezentuje de-
setogodišnji plan razvoja za srednje škole, zatim u aprilu 
učenički i studentski standard i investicije, u maju nauka, a 
u junu visoko obrazovanje.

Ministar je rekao da je aktuelna Strategija obrazovanja 
2020, već u potpunosti realizovana i da je u njoj predviđe-
no da 40 odsto učenika upisuje gimnazije. Nova strategija, 
otkriva Šarčević, predviđa da 45 odsto učenika upisuje gi-
mnazije. Kaže da će u Srbiji biti 13 tipova gimnazija Navodi 
da su na neki način u Srbiji bila zanemarena talentovana 
deca, i da su postojale samo gimnazije za đake nadarene 
za matematiku i jezike. Slika se, kako kaže, već promenila, 

jer su otvorena odeljenja za đake nadarene za fiziku, IT, biologiju i hemiju, a 
sada su na red došla specijalizovana odeljenja istorije i geografije, kao i sporta. 
„Sportske gimnazije će drugačije izgledati. One će imati kurikulum opšte gi-
mnazije, ali i mnogo programa vezanih za sport”, naglasio je on. 

Novina će biti i što se tiče umetničkih gimnazija. „Do sada jer smo imali 
samo srednje muzičke i jednu dizajnersku gimnaziju. Radićemo na modelima 
koji vode ka kreativnim industrijama, dizajnu, scenskoj umetnosti, medijskoj 
pismenosti”, zaključio je ministar, prenosi Tanjug.

PISA ZADACI UMESTO KOMBINOVANOG TESTA 
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Евалуација образовања

PISA LEAD ANALYST:  
СРПСКО ОБРАЗОВАЊЕ У OECD ОГЛЕДАЛУ

(Наставак са стр. 1)

Резултати те анализе сведоче да је изостајање са на-
ставе велики проблем у школама у Србији и по томе 
смо знатно изнад просека ОЕCD земаља које су уче-

ствовале у истраживању. Статистика показује да је четвртина 
наших ученика неоправдано изостала из школе најмање један 
дан током две недеље пре него што су радили PISА тест; 41 
одсто је изостало најмање са једног часа, а 61 одсто ученика 
је бар једном закаснило на наставу из неоправданих разло-
га. Изостанци су чешћи код петнаестогодишњака који имају 
ниже постигнуће на скали читалачке писмености (испод ни-
воа 2). У овој групи 47 одсто је пропустило бар неки час, а 31 
одсто цео дан. Највише неоправданих изостанака праве ђаци 
који похађају четворогодишње средње стручне школе.

Забрињава податак да се сваки четврти ученик у Србији 
не слаже са тврдњом да је важно трудити се у школи. Сличан 
проценат не верује да ће им труд у школи помоћи да дођу до 
доброг посла. Нешто је већа вера у повезаност између успеха 
у школи и уписа доброг факултета. Када се укрсте одговори на 
ова питања издваја се 10 одсто ученика који не верују да ће им школски успех 
помоћи касније у животу, ни у случају да изаберу факултет, нити у случају да 
буду на тржишту рада. У поређењу са ОЕCD земљама, приметно је да уче-
ници у Србији знатно мање верују у то да је напоран рад у школи важан. 
Девојчице нешто више вреднују школу од дечака. Марина Виденовић указује 
да су проблеми изостајања и ниског вредновања школе међусобно повезани, 
јер олако изостајање указује на то да ученици, вероватно и њихови родитељи, 
не верују да се нешто битно пропушта уколико дете не оде у школу.

Већина наших ученика (62 одсто) очекује да ће завршити факултет, што је 
слично проценту у ОЕCD земљама (56 одсто). Ниво образовних аспирација 
је повезан са економским статусом ученика: 87 одсто ученика са највишим 
економским статусом очекује да ће завршити факултет у поређењу са 41 од-
сто оних који имају најнижи економски статус. Отворено је и питање колико 
су та очекивања реална и додаје да дечаци имају ниже образовне аспирације 
од девојчица.

Анализа је показала и да су српских петнаестогодишњаци задовољнији 
животом од вршњака из ОЕCD земаља, што је охрабрујући податак. Разлике 
у задовољству животом повезане са социоекономским статусом изражене су 
у већини земаља које учествују у PISА студији. У Србији, слика је слична оној 
добијеној у ОЕCD земљама. Ученици нижег социоекономског статуса нешто 
су мање задовољни животом од осталих ђака. Разлика није велика, али је ста-
тистички значајна.

Истраживачи су анализирали да ли се ученичко задовољство животом 
може предвидети, ако знамо како се он осећа у школи и како је доживљава. 
Утврђено је да су ђаци који не осећају да припадају школи, чешће изложе-
ни насиљу, дисциплина на часу је лошија, опажају да имају мању подршку 
и заинтересованост наставника за њих, а мање су задовољни и сопственим 
животом. Другим речима, мере које су усмерене на побољшање, уопштено 
говорећи, климе у школи могу значајно допринети побољшању добробити 
ученика. Уочено је и да на задовољство ученика највише утиче ако имају 
осећај припадања школи и да су њихови наставници за њих заинтересовани.

Око 80 одсто ђака који су учествовали у PISА истраживању, имају осећање 
припадања школи и позитивне односе са својим вршњацима. Ипак, у 
Србији сваки четврти ученик не осећа да припада школи, сваки пети себе 
доживљава као странца у школи, док се 17 одсто осећа усамљено. Недостатак 
или непостојање адекватних дидактичких средстава омета одвијање наставе 
50 одсто школа у Србији, а у сличном броју образовних установа проблем 
је недостатак или недовољан квалитет физичке инфраструктуре, процењују 
директори школа. Истраживачи указују да у одговорима на поменута питања 
директори нису исказивали своје задовољство наставним и материјалним ре-
сурсима, него су процењивали колико њихов недостатак омета наставу. Због 
тога се, додаје, може претпоставити да постоје школе које немају довољно 
ресурса, али је процена директора да тај недостатак не утиче негативно на 
наставу. С друге стране директори високо оцењују компетенције наставника. 

Према њиховим проценама само пет одсто ученика похађа школе у којима 
недостатак наставног особља или њихова нестручност утичу негативно на 
наставу. С друге стране, сваки пети ђак иде у школу која нема или нема 
довољно стручних сарадника, док само два одсто ђака похађа школу у којој 
су стручни сарадници неадекватни или недовољно квалификовани. Другим 
речима, видљива је потреба за повећањем броја стручних сарадника у шко-
лама.

Приближно половина ученика у Србији похађа школу у којој директори 
нису задовољни бројем дигиталних уређаја који су повезани на интернет (46 
одсто), као ни бројем уређаја које могу користити у настави (57 одсто), квали-
тетом интернет мреже (39) и квалитетом уређаја који поседују (51). Такође, 
већина ученика (59 одсто) похађа школу која нема доступну онлајн платфор-
му за учење. Резултати показују и да је број рачунара доступних ученицима у 
нашој земљи знатно нижи од OECD просека.

У Србији је 44 одсто ученика пријавило је да је током претходних 12 ме-

сеци најмање једном било изложено неком од облика школ-
ског насиља. Дечаци су у односу на девојчице статистички 
значајно више изложени насиљу. Предњачи вербално насиље 
(33 одсто), док је сваки пети ученик био жртва физичком 
насиљу. Када се упореде различити типови школа, долази се 
до податка да су ђаци који похађају трогодишње школе више 
изложени насиљу него ученици из ОECD земаља. С друге 
стране, деца која похађају гимназије, медицинске и економске 
школе су мање изложена насиљу од просека у ОCD земљама. 
Охрабрујући је податак да се више од 70 одсто ученика у 
Србији слаже са тврдњама које негативно говоре и осуђују 
школско насиље.

У Србији је око 77 одсто ученика изјавило да њихов на-
ставник српског језика поставља јасне циљеве за учење, што 
је на нивоу просека у ОECD земљама. Око 60 одсто ђака каже 
да на почетку сваког часа наставник понови оно што су на-
учили на претходним, док је просек у ОЕCD земљама нижи и 
износи само 44 процента. Нешто мање од половине ученика 

(42 одсто) изјавило је да наставник мења садржај лекције или теме која је за 
већину ученика тешко разумљива, што је на нивоу просека других држава. 
Половина ученика у Србији изјављује да наставници прилагођавају лекције 
потребама одељења, док је проценат ученика у ОЕCD земљама око 56 одсто. 
У погледу прилагођавања подучавања индивидуалним потребама ученика, 
ђаци из Србије су проценили да је такав приступ њихових наставника нешто 
мање присутан (52 одсто) него код наставника у ОЕCD земљама (54 процен-
та).

Што се тиче пружања повратне информације, примећујемо да око полови-
не ученика на свим или готово свим часовима добија повратну информацију 
од својих наставника. Детаљна, јасна и мотивишућа повратна информација 
сматра се једном од најважнијих компоненти успешне наставе. Ипак, по-
ловина ученика у Србији током наставе не добија ову врсту подршке при 
раду. Добијени проценти су слични онима у ОЕCD земљама, што указује на 
то да већина земаља са савременим образовањем мора да побољша наставу у 
смеру побољшања повратних информација које ученик добија. Важно је на-
поменути да квалитет повратних информација није био предмет ове студије.

Као посебно осетљива група у PISA 2018 издвојени ученици из 
трогодишњих школа. Њих чак 80 одсто не успева да достигне основни 
ниво писмености. Једно тумачење ових резултата које можемо очекивати у 
јавности јесте да за занате ни треба основни ниво писмености. Али то није 
тачно, јер ће убрзани развој технологија пред ове ученике поставити изазов 
да се снађу на турбулентном тржишту рада. Подаци указују и да је реч о уче-
ницима који су у озбиљном заостатку. Принцип високог успеха и одличних 
оцена је допринео томе да се ученици који заостају у савладавању градива 
не идентификују на време и да им се због тога не пружи адекватна подршка. 
Такође, резултати указују да је са становишта курикуларних промена потреб-
но у наставу трогодишњих ученика увести садржаје који доприносе развоју 
основног нивоа писмености.

Из перспективе ученика који похађају школе у Србији, најчешћи дисци-
плински проблеми на часовима су то што ђаци не слушају шта наставник 
говори и праве буку и неред у учионици. На пример, један од три ученика 
пријављује да, на сваком часу или на већини часова, ученици не слушају на-
ставника или да је велика бука и неред, а један од четири ђака каже да на-
ставник мора дуго да чека да се ученици утишају на сваком или на већини 
часова. Када се ови резултати упореде са онима добијеним у ОЕCD земљама 
примећује се да већи број ђака из наше земље извештава о дисциплинским 
проблемима, али разлике нису велике. 

“Код нас ученици у нешто већем броју не слушају наставника док говори, 
што упућује на то да оно о чему наставник предаје и начин на који предаје 
није у складу са интересовањима петнаестогодишњака”, кажу аналитичари.

Према проценама директора школа, просечан ученик у ОЕCD земљи 
похађа наставу у одељењу које има 26 ученика, док је у Србији у једном 
одељењу првог разреда средње школе у просеку 29 ђака. У ОЕCD земљама, 
просечан ученик похађа школу у којој има 13 ученика на сваког наставника. 
Однос ученик - наставник је у опсегу од скоро 30 ученика по наставнику у 
Бразилу, Колумбији, Доминиканској Републици и Мексику, до мање од 10 
ученика по наставнику у Албанији, Белгији, Грчкој, Мађарској, Исланду, 
Луксембургу, Малти и Пољској. У просечној школи у Србији на сваког на-
ставника има 10 ђака. У нашој земљи је величина одељења нешто виша од 
просека, а број наставника према броју ученика нешто нижи од просечног 
у ОЕCD земљама.

У истраживању је испитивано и то да ли школа нуди нешто више од ре-
довне наставе и ваннаставних активности, као што су допунска или додатна 
настава на српском језику. Две трећине ученика похађа школу у којој се од-
ржава допунска или додатна настава. Ипак, трећини није пружена могућност 
за овај вид подршке. Податак додатно забрињава уколико се има у виду да 
су допунска и додатна настава обавезне и у склопу четрдесеточасовне радне 
недеље наставника.
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Školska slava

ŠARČEVIĆ URUČIO SVETOSAVSKE NAGRADE
(Nastavak sa str. 1)

Za 2019. godinu dodeljeno je 28 nagrada. 
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološ-
kog razvoja dodeljuje ih pojedincima, 

ustanovama i kompanijama za izuzetne rezultate u 
oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređenju obra-
zovno-vaspitne prakse i razvoju naučnih i umetnič-
kih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Nagrađeni su: 
1. Vesna Stanimirović, direktorka Predškol-

ske ustanove „Stonogica“, Sremska Mitrovica 
za doprinos u promovisanju i ugledu predškolske 
ustanove „Stonogica“ u domaćim i međunarodnim 
okvirima. Dala je značajan doprinos razvijanju i 
jačanju svesti o važnosti ekologije, humanitarnog 
rada, istovremeno doprinoseći kvalitetu vaspitno- 
obrazovnog rada u ustanovi. Pohvaljena je na me-
đunarodnom festivalu poezije za decu u Skoplju.

2. Miloš Zorica, vaspitač, Predškolska ustano-
va „Čukarica“, vrtić, „Bajka“ za izuzetno zalaganje 
u radu sa decom i unapređivanje kvaliteta vaspitno- 
obrazovnog rada. Ističe se u podsticanju razvoja 
ekološke svesti mališana i korišćenju reciklažnih 
materijala u kreiranju sredine za učenje i igru. 
Učestvuje na nacionalnim i međunarodnim struč-
nim konferencijama. Objav-
ljuje stručne radove u oblasti 
predškolskog vaspitanja i ob-
razovanja.

3. OŠ „Vuk Karadžić“, 
Žitkovac za višegodišnji do-
prinos kvalitetu osnovnog 
obrazovanja i vaspitanja i 
Republici Srbiji. U školi po-
stoji dosledna posvećenost 
svakom učeniku, posebno 
učenicima iz osetljivih gru-
pa. Ustanova je prepozna-
ta kao jedna od pedagoški 
najkvalitetnijih ustanova u 
projektu čiji je cilj smanjenje 
osipanja iz osnovnog obrazo-
vanja. Svoj uspeh škola dugu-
je posvećenim nastavnicima, 
stručnim saradnicima i peda-
goškom asistentu.

4. Dragana Andrić, nastavnica engleskog jezi-
ka, OŠ „Heroj Radmila Šišković“, Smederevska 
Palanka za višegodišnji doprinos kvalitetu osnov-
nog obrazovanja i vaspitanja i Republici Srbiji. Po-
sebno se posvećuje primeni savremenih dostignu-
ća, metoda i tehnologija u obrazovno-vaspitnom 
radu, koristeći IKT alate, digitalnu učionicu, sred-
stva onlajn komunikacije podstičući učenike da 
sami stvaraju i koriste veb alate. Autor je i realizator 
onlajn obuke za nastavnike „Nastava engleskog je-
zika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu“. 
Dobitnik je Nacionalne i Evropske oznake kvaliteta 
što je i školi u kojoj radi omogućilo da aplicira za 
oznaku eTvinig škole.

5. Nataša Nikolić Gajić, učiteljica, OŠ „Kralj 
Aleksandar Prvi“, Požarevac za višegodišnji do-
prinos kvalitetu osnovnog obrazovanja i vaspitanja 
i Republici Srbiji. Doprinosi ugledu ustanove u 
domaćim i međunarodnim okvirima, autor je 
stručnih i naučnih radova. Pokretač je različitih 
aktivnosti u školi. Prvo predsednik Društva učitelja 
Požarevca, a zatim i dugogodišnji predsednik Save-
za učitelja Republike Srbije gde je ostvarila zapaže-
no angažovanje. Član je radnih grupa Ministarstva 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za 
unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda 
za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u 
različitim oblastima.

6. Marina Lakčević, nastavnica Tehnike i teh-
nologije u OŠ „Vuk Karadžić“, Beograd za više-
godišnji doprinos kvalitetu osnovnog obrazovanja i 
vaspitanja i Republici Srbiji. Primenom savremenih 
metoda i postupaka u procesu učenja motiviše uče-
nike i vodi ih na veliki broj domaćih i međunarod-
nih takmičenja na kojima postižu odlične rezulta-
te. Autor je i realizator više značajnih programa u 

oblasti razvoja digitalnih kompetencija nastavnika 
i učenika i primene savremene informaciono-ko-
munikacione tehnologije u obrazovno-vaspitnom 
procesu. Na brojnim obukama, naučnim skupovi-
ma i konferencijama promoviše rad škole i primere 
dobre prakse.

7. Saša Ristić, nastavnik informatike i 
računarstva, OŠ „Svetozar Marković“, Vranje 
za višegodišnji doprinos kvalitetu osnovnog ob-
razovanja i vaspitanja i Republici Srbiji. Posvećen 
je praćenju novih trendova u informatici i progra-
miranju, a u nastavi koristi savremene programske 
jezike. Njegovi učenici su osvojili 1. mesto na repu-
bličkom takmičenju „Bitka za znanje“ i plasirali se 
na Evropsko prvenstvo, na kome je njegova druga 
ekipa učenika osvojila takođe 1. mesto i plasirala 
se na Svetsko prvenstvo u Kini, gde su osvojili 2. 
mesto. Zahvaljujući ovom izuzetnom rezultatu, 
profesor je omogućio učenicima da budu prvi po-
setioci Kancelarije za informacione tehnologije i 
elektronsku upravu Vlade Republike Srbije.

8. Jelena Ivančić, učenica 4. razreda Matema-
tičke gimnazije u Beogradu za postignute uspehe 
na međunarodnim takmičenjima iz matematike. 

Jedina je učenica iz Srbije koja je osvojila tri zlat-
ne medalje na Evropskoj matematičkoj olimpijadi 
za devojke, a takođe je prva učenica koja je osvo-
jila zlatnu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz 
matematike. Proglašena je 2019. godine najboljom 
takmičarkom na svetu.

9. Uroš Jaćević, učenik 4. razreda MŠ „Vatro-
slav Lisinki“ u Beogradu za postignuća na među-
narodnim takmičenjima u kategoriji gitarista. Uče-
nik je završnog razreda OMŠ „Vatroslav Lisinski“ 
u Beogradu. Tokom školovanja je osvojio više od 
30 najprestižnijih nagrada na nacionalnom i me-
đunarodnom nivou. U 019. godini nosilac je prve 
nagrade na najprestižnijem svetskom takmičenju 
za mlade gitariste „Ana Amalia“ u Nemačkoj.

10. Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“, Beo-
grad za dugogodišnji doprinos kvalitetu srednjeg 
stručnog obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji. 
Doslednim zalaganjem rukovodstva i nastavnika za 
kvalitet srednjeg stručnog obrazovanja u ovoj školi 
su odnegovane generacije mladih, stručnih i predu-
zetnih ljudi koji su nosioci razvoja elektrotehničke, 
računarske i informatičke struke u našoj zemlji.

11. Dr Radivoje P. Stojković, direktor Gimna-
zije „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad za ogro-
man doprinos razvoju obrazovanja i vaspitanja u 
Republici Srbiji. Dr Stojkovića su za ovu nagradu 
predložila tri predlagača iz oblasti obrazovanja. 
Radivoje Stojković je dugogodišnji direktor Gi-
mnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu. 
Predsednik je Nacionalnog prosvetnog saveta. Svo-
jim izuzetnim zalaganjem i postignućima značajno 
je doprineo unapređivanju kvaliteta obrazovanja u 
Republici Srbiji.

12. Branko Goloskoković, direktor Tehničke 
škole, Valjevo za ogroman doprinos razvoju struč-
nog obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji. 

Dugogodišnji je direktor Tehničke škole u Valjevu. 
Svojom posvećenošću i angažovanjem stvorio je 
uslove za obrazovanje učenika u skladu sa najvišim 
standardima. Ostvaruje saradnju sa mnogim pri-
vrednim subjektima iz zemlje i inostranstva. Pred-
sednik je Sektorskog veća za industrijski razvoj.

13. Atila Poša, nastavnik veterinarske me-
dicine, Poljoprivredna škola, Bačka Topola za 
značajan doprinos razvoju stručnog obrazovanja 
i vaspitanja u Republici Srbiji. Perspektivan mladi 
nastavnik svojim radom i zalaganjem uspešno mo-
tiviše učenike. Pored svakodnevnih obaveza u na-
stavi i brizi o stočnom fondu na školskoj ekonomiji, 
zajedno sa svojim učenicima uključen je u volon-
terski rad u lokalnoj sredini.

14. Slavoljub Stojadinović, profesor fizičkog 
vaspitanja, Ekonomsko-ugostiteljska škola „Vuk 
Karadžić“, Velika Plana za ispoljenu hrabrost i od-
lučnost u iznenadnoj i rizičnoj situaciji. Nastavnik 
koji je pokazao izuzetnu pribranost, razoružavši 
napadača koji je naoružan ušao u školu. Javnost ga 
je prepoznala kao nastavnika heroja.

15. Dr Boris Pejin, mentor mladim talentima 
– srednjoškolcima, Regionalni centar za talen-

te Beograd za značajne uspehe u radu sa mladim 
naučnim talentima u Republici Srbiji. Radi kao 
naučni savetnik u Regionalnom centru za talente 
Beograd 2. Intenzivno se bavi mentorskim radom 
sa mladim naučnim talentima. Član je više doma-
ćih i međunarodnih stručnih i naučnih udruženja. 
Iza sebe ima mnoštvo objavljenih naučnih radova u 
oblastima organske i analitičke hemije.

16. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u 
Novom Sadu za dugogodišnji doprinos naučno-
istraživačkom radu i izuzetne rezultate u školo-
vanju kadrova. U svim sferama delovanja postiže 
zavidne rezultate već 60 godina i poverenje koje mu 
je dato pretvara u ponos. Fakultet tehničkih nauka 
sa više od 15.000 aktivnih studenata, 1.200 zapo-
slenih, jedna je od najsavremenije organizovanih 
visokoobrazovnih institucija u regionu, poznata je 
i priznata u celom svetu. Trenutno na ovom fakul-
tetu se realizuju istraživanja u okviru 110 projekata 
MPNTR-a. Nastavnici i saradnici su u protekloj 
godini objavili 257 radova u vodećim svetskim ča-
sopisima , a neki od njih su svrstani i među najciti-
ranije svetske naučnike.

17. Prof dr Dejan Filipović, dekan Geograf-
skog fakulteta Univerziteta u Beogradu za izuzet-
ne rezultate u oblasti obrazovanja, unapređivanju 
obrazovno-vaspitne prakse i razvoju naučnih do-
stignuća. Do sada je objavio 230 naučnih i stručnih 
radova, od kojih 12 u vodećim svetskim časopisi-
ma. Publikovao je 3 udžbenika, 3 praktikuma, 3 
monografije i 1 priručnik. Pored Geografskog, bio 
je angažovan kao nastavnik na Arhitektonskom 
i Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, PMF-u u 
Banja Luci i Građevinskom fakultetu u Subotici. 
Uspešan je u primeni inovacija u struci, naročito u 
povezivanju teorije i prakse kao i u radu sa nadare-
nim učenicima.
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18. Prof. dr Nebojša Arsić, dekan Fakulteta 
Tehničkih nauka u Prištini sa privremenim se-
dištem u Kosovskoj Mitrovici za doprinos pro-
movisanju Univerziteta u Prištini kroz realizaciju 
međunarodnih projekata. Koordinator je više 
međunarodnih projekata iz kategorije Erasmus + 
kao i nacionalnih projekata iz oblasti unapređenja 
obrazovanja. Autor i koautor je više univerzitetskih 
udžbenika. Pored nastave na matičnom fakultetu, 
izvodio je nastavu i na drugim visokoškolskim 
ustanovama u zemlji, a bio je i predavač po pozivu 
na univerzitetima u SAD-u, Letoniji, Mađarskoj, 
Poljskoj i Grčkoj.

19. Mario Cekić, student osnovnih akadem-
skih studija na Filozofskom fakultetu u Nišu za 
postignuća u dosadašnjem obrazovanju i promoci-
ju nauke. Student četvrte godine sociologije na Fi-
lozofskom fakultetu u Nišu. Za samo godinu dana 
objavio je 5 naučnih radova. Jedini je student čiji 
je rad prihvaćen za izlaganje na simpozijumu koji 
organizuje tunisko-mediteranska asocijacija, na 
kome učestvuju isključivo profesori i asistenti broj-
nih svetskih univerziteta. Dugi niz godina aktivan 
je u nevladinim organizacijama. Osnivač je Centra 
za demokratski razvoj i unapređenje društva.

20. Vojislav Gligorovski, student na doktor-
skim studijama u Lozani za postignuća tokom stu-
dija i promociju visokog obrazovanja. Doktorant na 
Saveznom politehničkom institutu u Lozani. Para-
lelno je studirao i završio Biološki i Elektrotehnički 
fakultet na Univerzitetu u Beogradu, oba sa prose-
kom 10,00. Maks Plank Institut za molekularnu će-
lijsku biologiju i genetiku u Drezdenu dodelio mu 
je prvu nagradu za najbolji računarski model us-
postavljanja polarnosti ćelije. Dobitnik je nagrade 
Biološkog fakulteta za postignute izuzetne rezultate 
i promociju fakulteta, kao i Elektrotehničkog fakul-
teta za najboljeg diplomiranog studenta na Odseku 
za signale i sisteme.

21. Prof. dr Petar Adžić, redovni profesor 
Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu za 
izuzetan doprinos unapređenju saradnje sa Evrop-
skom organizacijom za nuklearna istraživanja 
(CERN) Naučni savetnik i redovni profesor, u pen-
ziji. Objavio je više od 1000 kolaboracijskih i samo-
stalnih publikacija u vrhunskim međunarodnim 
časopisima, napisao je i tri monografije. Od 2012. 
predstavlja Srbiju u Evropskoj komisiji za buduće 
akceleratorske projekte, a od 2014. godine obavlja i 
odgovornu funkciju naučnog predstavnika Srbije u 
CERN-ovom savetu. Dao je doprinos unapređenju 

saradnje sa Evropskom organizacijom za nuklearna 
istraživanja (CERN), što je rezultiralo i punoprav-
nim članstvom Republike Srbije u 2019. godini.

22. Prof. dr Momčilo Pavlović, istoričar za 
unapređenje nauke i nastave istorije u Srbiji. Ista-
knuti istoričar, naučni savetnik i redovni profesor, 
autor je ili koautor 25 monografija i knjiga, 10 po-
glavlja u knjigama i preko 90 naučnih radova, više 
stotina feljtona i članaka u časopisima i dnevnim li-
stovima. Autor je brojnih izdanja udžbenika Istorije 
za osnovnu i srednju školu. Predsednik je društva 
istoričara Srbije „Stojan Novaković“, gde aktivno 
učestvuje u organizaciji najmasovnijeg takmičenja 
učenika osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Prof. 
Pavlović je uspostavio izuzetnu saradnju sa srp-
skom dijasporom u nekoliko zemalja (Poljska, Ru-
munija, Mađarska, Francuska i dr.) o čemu svedoče 
i brojna priznanja.

23. Manastir Studenica za realizaciju projek-
ta „Digitalna Studenica“ povodom obeležavanja 
jubileja 800 godina autokefalnosti Srpske pravo-
slavne Crkve. Uprava Manastira Studenica realizo-
vala je projekat „Digitalna Studenica“ koji u vidu 
interaktivne instalacije i eksponata daje informa-
cije iz istorije, razvoja manastira Studenica i nje-
govih najvažnijih ktitora. Sadržaji su dostupni na 
srpskom, engleskom i ruskom jeziku, upotrebom 
savremenih tehnologija olakšano je prikazivanje 
muzejskih vrednosti velikom broju posetilaca.

24. Istraživačka stanica „Petnica“ za višedece-
nijske rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja 
iz različitih oblasti prirodnih, društvenih i tehnič-
kih nauka. U prethodnih 35 godina u Istraživačkoj 
stanici „Petnica“ realizovano je blizu 4000 različitih 
radionica, kurseva, seminara i naučnih kampova, 
koji su obuhvatili preko 50000 mladih. U toj istraži-
vačkoj stanici primenjuje se veliki broj inovativnih 
i netipičnih tehnika nastave i angažovanja učenika 
koje podstiču sticanje i primenu znanja, original-
nost i kreativnost, višedisciplinarni pristup naučnoj 
nastavi i podstiču vršnjačku edukaciju.

25. Tatjana Popović, nastavnica i koordina-
torka za neizmeran doprinos unapređenju nastave 
u svojstvu nastavnika i koordinatora obrazovno 
vaspitnog rada na srpskom jeziku u pokrajinu 
Baden-Virtembergu, SR Nemačka. U svojstvu na-
stavnika i koordinatora obrazovno-vaspitnog rada 
na srpskom jeziku u pokrajini Baden-Virtemberg, 
SR Nemačka, svojim požrtvovanim radom i inova-
tivnošću doprinela je unapređenju nastave, većim 
dostignućima učenika i njihovoj motivaciji za uče-

šće u različitim projektima i vannastavnim aktiv-
nostima. Dobitnica je nagrade za najinovativnijeg 
nastavnika nemačkog jezika na konkursu izdavač-
ke kuće „Kllet“ Beograd i Svetosavske povelje koju 
dodeljuje skupština Opštine Inđija.

26. Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada 
za veliki doprinos poboljšanju uslova rada u predš-
kolskim ustanovama i ustanovama obrazovanja, 
kao i afirmaciju uspešnih učenika Grada Novog 
Sada. Kao gradonačelnik Novog Sada dao je veli-
ki doprinos afirmaciji obrazovanja i vaspitanja u 
Novom Sadu kroz poboljšanje uslova rada predš-
kolskih ustanova i ustanova obrazovanja. Doprineo 
je usvajanju programa kojim su obezbeđena sred-
stva za nabavku udžbenika za prvi razred osnovne 
škole, posetu 50 najboljih učenika osnovnih škola 
Novog Sada Srpskoj kući na Krfu, organizovane po-
sete učenika osnovnih i srednjih škola Narodnom 
muzeju u Beogradu i Pozorištu mladih. Inicijator 
je utemeljenja Vidovdanske nagrade Grada Novog 
Sada za postignuća učenika na republičkim i među-
narodnim takmičenjima.

27. Nihat Biševac, gradonačelnik Novog Pa-
zara za veliki doprinos poboljšanju uslova rada u 
predškolskim ustanovama i ustanovama obrazo-
vanja, kao i afirmaciju uspešnih učenika Novog 
Pazara. Kao gradonačelnik Novog Pazara uložio 
je ogroman trud za poboljšanje materijalnog sta-
tusa predškolskih ustanova, ustanova obrazovanja, 
prosvetnih radnika i učenika. Doprineo je popu-
larizaciji kulturne baštine Novog Pazara kroz po-
dršku projektu SANU: multikulturalna Srbija-di-
gitalizacija kulturno-obrazovne baštine, realizaciji 
projekta namenjenog učenicima osnovnih škola – 
Obrazovni krug za učenje francuskog, nemačkog i 
italijanskog jezika i kulture ovih zemalja, projekta 
„Različitost u promociji održivog razvoja“ u čemu 
je učestvovalo više stotina učenika.

28. Tomica Stojanović, član Gradskog veća za 
obrazovanje Grada Požarevca za neizmeran do-
prinos osnivanju i promovisanju učeničkih zadru-
ga i negovanju duha učeničkog zadrugarstva. Svoj 
doprinos unapređenju obrazovanja i vaspitanja u 
Srbiji dao je kao nastavnik fizičkog vaspitanja, di-
rektor škole „Sveti vladika Nikolaj“, vaterpolo tre-
ner i član Gradskog veća za obrazovanje Grada Po-
žarevca. Začetnik je ideje o oživljavanju učeničkih 
zadruga koja predstavlja jedan od ciljeva Strategije 
obrazovanja MPNTR-a. Osnivač je prve učeničke 
zadruge u požarevačkom kraju i prvog saveza uče-
ničkih zadruga u Republici Srbiji.

Школска слава

У Народном позоришту у Београду у понедељак 27. јануара уве-
че је одржана Светосавска академија, а министар просвете, 
науке и технолошког развоја Младен Шарчевић је рекао да 

ће држава настојати да уз помоћ привреде омогући јефтиније високо 
образовање. Шарчевић је поручио да “стварамо амбијент да Србија 
буде препознатљиво под једним брендом, а то је наука”. “Предстоји”, 
каже, “велики и озбиљан изазов, а то је израда и усвајање стратегије 
образовања и васпитања и науке за наредни десетогодишњи пери-
од”. „Још важније је да постигнемо национални консензус око визије 
образовање науке за нове генерације. Нама је потребно друштво на 
бази знања”, рекао је Шарчевић на 
Светосавској академији којој су прису-
ствовали патријарх Иринеј, министар за 
рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Зоран Ђорђевић и представници 
просветне и научне заједнице.

“Србија”, каже, “треба да прати сав-
ремене образовне трендове, да доноси 
одлуке базиране на научним знањима 
и анализама, да узима у обзир потребе 
друштва и тржишта капитала, али да, 
како је нагласио, поред универзалних 
цивилизацијских вредности не забо-
рави оне традиционалне засноване на 
Светосављу”. “Сва деца морају имати 
одговарајуће услове за развој својих пу-
них потенцијала, јер сви имају право на 

једнако и квалитетно образовање”, рекао је Шарчевић. “С временом је 
школа”, указао је министар, “изгубила врло важну улогу и зато ће се 
настојати да се поврати њена васпитна улога и да школе буду места на 
којима сви ученици прихватају различитости, уважавају туђа мишљења, 
поштују националне вредности и традицију српског народа и наци-
оналних мањина, ненасилно решавају конфликте, помажу другима, 
развијају здраве животне навике и еколошку свест”. “Да би се остварио 
озбиљнији напредак”, каже Шарчевић, “морамо вратити достојанство и 
углед професији и тај процес је почео”. “Морамо оснажити наставнике и 
мотивисати их да дају најбоље од себе”.

Шарчевић је на Светосавској академији 
која је почела химном “Боже правде” че-
ститао славу ђацима, наставницима, ва-
спитачима, професорима и свештенству. 
Министар је рекао да је “данас велики 
дан у нашем народу, да је обележавање 
Дана Светог Саве велики догађај за све 
Србе и свеопшти национални празник”. 
Шарчевић је рекао да “захваљујући Све-
том Сави и онима који су следили његов 
пут данас у Србији имамо више од милио-
на ученика и студената и више од 120.000 
запослених у систему образовања и науке”. 
На Светосавској академији је приређен 
богат културно-уметнички програм, а на 
сцену Народног позоришта изашли су и 
добитници Светосавске награде.

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА: СРБИЈИ 
ПОТРЕБНО ДРУШТВО НА БАЗИ ЗНАЊА
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Piše: Prof. dr Branko M. Rakić* 

Ta velika bezbednosna drama zove 
se polaganje male mature, tzv. ispita 
zrelosti za decu od 13 do 14 godina.

Ali, nažalost, mnogo veća drama od 
opisane dešava se svake godine u du-
šama osmaka. Meseci i meseci protiču 
u mučnim pripremama, strepnji, stra-
hu od neuspeha. Ulog je veliki. Od tog 
ispita trebalo bi da zavisi koje dete će 
moći da se upiše u koju srednju školu, 
a to, opet, određuje dalji život i kari-
jeru. Ono što je iz perspektive deteta 
još gore je činjenica da postoji rizik da 
bude „luzer”, u sopstvenim očima i u 
očima okruženja. Pritisak ambicioznih roditelja je 
nesnosan. Ali treba ih razumeti, ni njima nije lako.

Da li i zašto sve ovo mora da se dešava? Kažu 
da je mala matura uvedena zbog neujednačenosti 
u kvalitetu škola, kriterijumima, nivou znanja i 
ocenama s kojima deca izlaze iz osmoletki. Da li 
su deca kriva za to? Nisu. Ne kreiraju ona sistem. 
Ne prave ona škole, niti ih kontrolišu. Pa da li tre-
ba preko dečije grbače da se ispravljaju posledice 
sistemske manjkavosti koju odrasli, nadležni za or-
ganizaciju školskog sistema, nisu uspeli da izbegnu 
ili otklone? Ne bi trebalo, naravno. Ali upravo se 
to dešava.

Korist od male mature je prilična ograničena. 
Ona se valjda sastoji u tome što se pomalo ispra-
ve rezultati pomenute neujednačenosti, ako uopšte 
jednokratna provera „znanja”, sa svim pratećim 

ograničavajućim svojstvima takve pro-
vere, može da bude pouzdan pokazatelj 
znanja. A i ta takva korist je prisutna 
samo u većim gradovima. U manjim 
mestima, s nekoliko osnovnih i sred-
njih škola, manje-više se unapred zna u 
koju školu će koje dete da ide i tu mala 
matura nema većeg značaja. Za razliku 
od koristi, ograničenja i štetni efekti 
male mature su brojni.

Na prvom mestu je stres i njegov 
štetan uticaj na kvalitet života đaka, a i 
njihovih porodica. Neko će reći: „Nema 
veze, ništa im neće faliti da se malo po-
muče.” Pa nije baš tako. Najpre, muka 
nije mala. A deca koja polažu malu ma-

turu jesu. I mala i, u tom uzrastu, veoma ranjiva. I ta 
muka se sasvim sigurno odražava i na zdravlje dece. 
Da li mi odrasli imamo pravo da im to činimo samo 
zato što mi nismo sposobni da napravimo dobar i 
ujednačen školski sistem? Nepošteno je to i ružno, 
zar ne? I to prema onima koje valjda najviše volimo i 
o kojima bi trebalo najviše da brinemo.

Takođe, treba imati u vidu i to da su u tom uzrastu 
neka deca zrelija, neka manje zrela. Te razlike u zre-
losti mogu u značajnoj meri da utiču na to da dete 
koje zapravo ima veliki potencijal, ali kamufliran 
nedovoljnom zrelošću, pokaže manje dobar rezultat 
od deteta čiji je potencijal zapravo manji, ali koje je 
brže sazrelo od svog vršnjaka. Kada se tome doda 
pubertet, čija je donja vremenska granica znatno po-
merena naniže u odnosu na ranije generacije, onda 
postaje još jasnije da na maloj maturi u znatnoj meri 

merimo nešto drugo, a ne ono što mislimo da me-
rimo. I da zbog toga postoji rizik da potencijalnog 
Teslu, koji je još bebast i/ili koga drmaju hormoni, 
pošaljemo u srednju kožarsku i sa 14 godina ga bes-
povratno usmerimo u struku za koju nije rođen.

Manjkavost inherentna svakom vidu testiranja, a 
posebno jednokratnog testiranja, sastoji se i u tome 
što na rezultate na testu utiču i faktori poput treme, 
trenutnog manjka koncentracije, zbunjenosti i slič-
no. Konačno, mala matura podstiče rivalitet među 
decom. Neko će reći da je dobro da se deca uče kon-
kurenciji jer je i život utakmica. Možda jeste, ali ta 
utakmica svakako život ne čini lepšim, čak ni ono-
me ko je u njoj uspešan. Već naprotiv. A razvijati 
kod dece doživljaj školskog drugara kao konkuren-
ta, pa čak i protivnika, povlači dalekosežne štetne 
posledice. Mnoge kasnije ružne osobine i pojave, 
poput nelojalnosti, zavisti, podvajanja, podmeta-
nja, klevetanja, korupcije i slično, deo svog osnova 
imaju u tom odnosu rivaliteta i nezdrave ambicio-
znosti izgrađenih u detinjstvu.

Dakle, malu maturu treba ukinuti. Generacije i 
generacije, uključujući i moju, živele su bez nje. I 
ništa nam nije falilo, odnosno, ako nam i jeste fa-
lilo, to malom maturom nije otklonjeno. A takođe, 
treba pod hitno poraditi na tome da se otklone one 
anomalije u obrazovnom sistemu za koje se tvrdi 
da su bile razlog za uvođenje male mature. Da se 
otklone anomalije, a ne da se kompenzuju kontra-
anomalijom, što mala matura sasvim izvesno jeste. 
Jer teška anomalija sasvim sigurno postoji tamo 
gde državne bezbednosne snage moraju da štite 
đački test od preplašenih roditelja, koji su spremni 
da se izlože riziku odlaska u zatvor da bi olakšali 
muku svom detetu i pomogli mu da bude uspešnije 
na ispitu koji život znači.

 *redovni profesor Pravnog fakulteta i 
 univerzitetski ombudsman 
 Univerziteta u Beogradu

Piše: Aleksandar Baucal*

Kada bismo imali te informacije, bolje bismo razumeli šta ministar želi da 
postigne navedenom promenom i zašto je to bolje za učenike, roditelje i obra-
zovanje. U toj situaciji možda bi ministar dobio široku podršku ili bi čuo neke 
predloge koji bi mu pomogli da donese najbolju odluku. U nedostatku dodat-
nih objašnjenja umesto da imamo razumnu javnu debatu imaćemo, nažalost, 
„buku i bes“ zbog kojih ćemo ponovo samo uvećavati probleme u obrazovanju 
umesto da ih rešavamo.

Dok čekamo objašnjenja, treba da se podsetimo razloga zašto je kombinovani 
test uveden kao deo mala mature. Podsećanje na ove razloge ne znači da 
kombinovani test ne treba da se menja. Možda dati razlozi nisu više validni ili 
imamo podatke na osnovu kojih smo shvatili da uvođenje kombinovanog testa 
nije ostvarilo očekivane efekte. U svakom slučaju, odgovorna obrazovna poli-
tika uzima u obzir razloge zašto je neka mera uvedena i šta su bili njeni efekti.

Moje razumevanje je da je kombinovani test uveden iz dva razloga. Kada 
su u pitanju učenici, uključivanje dodatnih predmeta je trebalo da omogući 
onima koji su uspešniji u tim predmetima (geografija, istorija, biologija, fizi-
ka i hemija) nego u matematici ili jeziku, da dobiju šansu da na maloj maturi 
pokažu svoje znanje. Na taj način oni dobijaju priliku da im se vrednuje ono u 
čemu su dobri prilikom upisa u srednje škole. Drugi razlog, koji se odnosi na 
obrazovni sistem, jeste povezan sa činjenicom da je na taj način napravljena 
jača povezanost male mature i programa osnovnog obrazovanja u kojem ovi 
predmete imaju važnu ulogu.

Ovde ću se osvrnuti samo na prvi razlog zato što je on od interesa za učenike 
i društvo. Bilo bi dobro da ministar upozna javnost sa analizom koje pokazuju 
u kojoj meri je kombinovani test zaista omogućio pravedniji upis u srednje 
škole. Ako bi se pokazalo da je efekat kombinovanog testa mali, onda bi to bio 
dobar razlog da se on izostavi iz male mature.

Ako bi se, pak, pokazalo da je kombinovani test ostvario ovaj cilj, onda bi tu 
činjenicu trebalo uzeti u obzir prilikom donošenja odluke. Na osnovu velikog 
broja istraživanja verujem da je povezanost između rezultata učenika na tri 
testa relativno visoka, ali od visine te korelacije zavisi da li kombinovani test 
doprinosi pravednijem upisu u srednje škole. Ako bi ta povezanost bila veoma 
visoka (na primer preko 0,90), onda bi to značilo da rezultati učenika na ovom 
testu praktično preslikavaju njihove rezultate na matematici i jeziku i da ne 

doprinosi pravednijem upisu.
U tom slučaju kombinovani test nepotrebno opterećuje učenike, a društvo 

nepotrebno plaća dodatne troškove. Dok nas ministar ne obavesti o rezultati-
ma relevantnih analiza, svaki roditelj čije dete je polagalo malu maturu može 
da proveri grubi test. Ako je njegovo ili njeno dete bolje uradilo kombinovani 
test u odnosu na druga dva, onda je ono imalo benefit od kombinovanog testa 
kao dela male mature.

Kada je reč o nameri ministra da kombinovani test zameni PISA zadacima, 
bilo bi dobro da znamo šta ministar želi da postigne na taj način. Razumem da je 
ministar nezadovoljan što PISA rezultati pokazuju da naše obrazovanje ne omo-
gućava učenicima da se odmaknu od učenja činjenica i reproduktivnog znanja. 
Pretpostavljam da ministar, takođe, misli da bi uključivanje PISA zadataka dove-
lo do promene načina na koji nastavnici rade sa učenicima i načina na koji učeni-
ci uče i da to bila „prečica“ do boljih PISA rezultata. U tom pogledu ministar nije 
sasvim u krivu. Naime, pošto je mala matura veoma važna za učenike, uključiva-
nje PISA zadataka u završni ispit bi verovatno doprinelo promeni načina na koji 
nastavnici rade i načina na koji učenici uče u našim školama.

Ipak, ministar treba da ima u vidu dva ogromna problema koja bi na taj na-
čin stvorio i zbog kojih se u „normalnim“ zemljama tako nešto ne radi. Prvi se 
odnosi na jednostavnu činjenicu da uključivanje PISA zadataka u malu maturu 
treba da bude posledica reforme obrazovanja, a ne njen početak. PISA zadaci u 
maloj maturi imaju smisla ako je pre toga izvršena reforma obrazovanja pošto 
matura treba da ispita u kojoj meri su učenici uspešno ostvarili ciljeve progra-
ma obrazovanja. Potpuno je besmisleno da učenici u školi uče na stari način, a 
da ih matura ispituje da li su ostvarili ciljeve nekog drugog načina rada. Drugi 
problem je činjenica da bi uvođenje PISA zadataka bez prethodne reforme do-
velo do toga da bolje stojeći roditelji angažuju privatne nastavnike da poduča-
vaju njihovu decu za malu maturu, a da deca onih građana koji to ne mogu da 
priušte budu „kažnjena“ pošto ministar nije uspeo da reformiše obrazovanje.

Sve u svemu, možda postoje dobri razlozi da se ukine kombinovani test na 
maloj maturi i dužnost ministra je da nas obavesti o njima, ali svakako ne po-
stoje prihvatljivi razlozi da se u ovom trenutku PISA zadaci uključe u malu 
maturu. Kao što se kuća ne gradi od krova, tako i reforma obrazovanja ne može 
da počiva na promeni male mature.

 *profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Lični stav

REFORMA OBRAZOVANJA NE MOŽE DA 
POČIVA NA PROMENI MALE MATURE

(Nastavak teksta sa 1. strane)

UKINUTI „BEZBEDNOSNU 
OPERACIJU”MALA MATURA

(Nastavak teksta sa str. 1)
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Просечна нето плата у Србији за новембар 2019. године износила 
је 56.331 динар, и номинално је била већа за 11,4 одсто, а реално 
за 9,8 процената у односу на исти месец претходне године.

Према подацима Републичког завода за статистику, новембарска бруто 
зарада је износила 77.879 динара, што представља номинални раст од 11,3 
посто, а реални за 9,7 одсто у поређењу са новембром 2018. године.

Медијална нето зарада за новембар износила је 43.511 динара, што зна-
чи да је 50 одсто запослених остварило зараду до наведеног износа.

Бруто зараде су у периоду јануар-новембар 2019. године, у односу на 
исти период годину дана раније забележиле раст од 10,1 посто номинал-
но, односно од 8,0 процената реално.

Истовремено, нето зараде су у наведеном периоду порасле за 10,3 про-
цената номинално и за 8,2 одсто реално.

На основу података РЗС, јасно се може вити да су разлике између пла-
та велике и да највиша просечна зарада у републици и за око пет пута 
премашује најнижу, да је много оних који месечно зараде и више од три 
просечне плате и да, наравно, има и много оних којима је просечна плата 
недосањани сан. Иначе, поред просечне зараде РСЗ објављује и податке о 
висини медијалне зараде, коју заправо зарађује око половине запослених 
у Србији. Подаци кажу да је у новембру прошле године медијална зарада 
била 43.511 динара, што је за око 13.000 динара мање од просечне зараде 
тог месеца која је износила 56.331 динара. 

Разлике у висини зарада понекад су заиста велике и сигурно је да то 
многима смета, али треба рећи да је то разумљиво. Наиме, зараде би тре-
бало да зависе од неколико фактора - стручности, искуства, знања, од-
говорности коју одређена струка носи... па је уобичајено да они који су 
на највишим степеницама највише и зарађују. И то није спорно, а није 
спорно ни то да зараде које се смештају у коверте најслабије плаћених 
занимања - а у новембру прошле године то је било 31.155 динара, нису 
довољне за покривање минималних трошкова током месеца. 

Када се просечне зараде у 19 делатности, за које РСЗ објављује пода-
тке, посматрају кроз визуру медијалне зараде у две је просечна плата била 
мања од медијалне. У делатности услуге смештаја и исхране просечна за-
рада била је мања од 40.000 динара, а они који у њој раде у просеку су 
зарадили 34.785 динара. То значи да су они, у просеку, тог месеца заради-
ли око 8.700 динара мање од медијалне зараде, а до просечне у републи-
ци недостајало им је више од 21.000 динара. Мање од границе омеђене 
медијалном зарадом било је и у ковертама запослених у осталим услуж-
ним делатностима јер је, у просеку, у њима било 42.773 динара.

Статистика каже и да су запосленима у делатности услуге смештаја 
и исхране, у којој је су просечне плате већ дуго на последњем месту, 
претпоследњег месеца прошле године, и поред раста просечне плате на 
републичком нивоу за 1.266 динара, коверте биле тање него месец дана 
раније. Тако су се њихове, ионако, мале зараде још стањиле, и с октобар-
ских 35.160 динара, у новембру је у ковертама било око 400 динара мање, 
а занимљиво је да се тог месеца исто десило у још неколико делатности. 
У делатности пољопривреда, шумарство и рибарство просечна плата је 
с октобарских 48.810 динара склизнула за око 1.000 динара - на 47.971 
динара. Мање су зарадили и у грађевинарству - у октобру је просечна 
плата била 51.791 динар , а у новембру 51.378 динара, слично је било и у 

делатности саобраћај и складиштење јер се с октобарских 50.506 динара, 
просечна зарада стањила на 50.251 динара. Незнатно мање него у октобру 
зарадили су и запослени у пословању некретнинама, а они који раде у ад-
министративним и помоћним услужним делатностима су у новембру су, 
у просеку, зарадили око 500 динара мање него у октобру прошле године. 

Било је и делатности у којима је претпоследњег месеца прошле го-
дине плата ишла навише у односу на месец дана раније. Међу њима је 
здравство и социјална заштита где су зараде, у просеку, биле више за око 
5.000 динара - 54.541 на 59.629 - динара, као и образовање - где су зараде 
биле више за око 4.000 динара и просек је с 56.426 динара достигао из-
нос од 60.654 динара. У новембру су, у просеку, за око 1.000 динара више 
него у октобру зарадили и запослени у делатности уметност, забава и 
рекреација, а нешто су биле дебље и коверте оних који раде у осталим 
услужним делатностима, у просеку, за око 800 динара.

Статистика

НИ ВЕЋИ МИНИМАЛАЦ НИЈЕ НАПУНИО НАЈМАЊУ ПОТРОШАЧКУ КОРПУ

Од почетка ове године минимална цена рада у Србији виша је 11,1 
одсто, односно минимална сатница износи 172,54 динара, што је 
око 17 динара више од оне која је важила лане. Елем, уз повећање, 

које је уследило 1. јануара, коверта коју примају радници у Србији који раде 
за минималну зараду – а процењује се да их је око 350.000 – дебља је 3.000 
динара јер је у просеку прошле године минималац био око 27.022 динара, а 
сада је 30.022.

Одлуку од висини минималца за ову годину донела је Влада Србије јер су 
ставови учесника у дијалогу били на два пола – послодавци су били спремни 
на повећање нешто ниже од одобреног, а синдикати су тражили да се ми-
нимална зарада повећа између 15 и 20 одсто, да би кроз наредне три године 
био достигнут износ минималне зараде који би могао покрити трошкове 
минималне потрошачке корпе. Пошто тај захтев није прихваћен, између 
минималне зараде и трошкова минималне потрошачке корпе је остао при-
лично велики раскорак, односно и даље ће недостајати доста новца да се ти 
трошкови покрију.

Наиме, за минималну потрошачку корпу је у септембру прошле године 
било потребно 37.072 динара и да би се у њу ставило све што је њен део, неће 
бити довољан један увећани минималац, који ће бити исплаћен у фебруа-
ру. Недостајаће, у односу на просечну минималну зараду, око 7.000 динара, 
највиши овогодишњи износ минималца биће краћи око 5.000 динара, док 
ће у односу на најнижи износ минималне зараде, за подмиривање трошкова 
минималне потрошачке корпе недостајати готово 10.000 динара.

Дакле, рупа између минималних примања и минималних потреба троч-
лане породице прилично је широка и, нажалост, на страни је примања па 
је потребна велика вештина да се прегура месец. Какву финансијску гимна-

стику сваког месеца морају да изводе они који су на минималцу само они 
знају, али је сигурно да је мало тога чега се може одрећи, а да је много тога 
што недостаје. 

Разлог за то је у томе што, практично, највећи део трошкова једног 
домаћинства, који су саставни део минималне потрошачке корпе, одлази 
на трошкове којих се не може одрећи. Тако на храну и безалкохолна пића 
одлази чак 44 одсто укупних трошкова те корпе, а уз трошкове становања, 
воде, струје, гаса и осталих горива, додатних готово 20 одсто – што значи 
укупно око 23.400 динара. Тако за подмиривање преосталих трошкова ми-
нималне потрошачке корпе - а ту су и транспорт, комуникација, здравство, 
образовање, алкохол, дуван, одећа, обућа, намештај... остане, у зависности од 
месеца, од око 4.000 динара до око 6.500, што је заиста мало новца, тачније, 
сваког месеца неки трошкови не могу се подмирити и нешто увек недостаје.

Прерасподела трошкова, живот на кредит или на чекове вероватно су 
решења за премошћавање недостатка новца, а исти круг трчи се сваког 
месеца. У таквој ситуацији укида се тамо где, наизглед, најмање боли - а 
то су углавном трошкови за културу, рекреацију и образовање, али ту се 
и не може баш много уштедети јер су издвајања за те намене и сад већ из-
узетно мала и у септембру прошле године је на име њих одлазило једва 
нешто мало више од четири одсто укупног износа минималне потрошач-
ке корпе, или нешто више од 1.390 динара. Иако се рупа не би затворила 
укидањем трошкова за алкохолна пића и дуван, неспорно је да се на име 
њих у домаћинству троши много више новца него за образовање и културу 
јер је за подмиривање тих трошкова лањског септембра одлазило око осам 
одсто укупно потребног новца минималне потрошачке корпе, односно не-
што више од 3.000 динара.

ПРОСЕЧНА НОВЕМБАРСКА ПЛАТА 56.331 РСД
● Најмања просечна плата пет пута слабија од највеће ● Зараде за годину дана веће и до 5.000 динара

Просечне зараде  у 2019.
Новембар Децембар

Бруто Нето Бруто Нето 
Република Србија – укупно 75 296 54 521 72 350 52 426
Зараде запослених у радном односу 75 704 54 836 72 773 52 753
Зараде запослених ван радног односа 50 529 35 417 48 341 33 876
Зараде запослених у правним лицима 79 815 57 870 76 835 55 746
Зараде предузетника и запослених код њих 41 266 29 304 38 784 27 583
Зараде у јавном сектору 85 552 61 542 83 102 59 798
Зараде ван јавног сектора 70 386 51 160 67 268 48 942

Зараде у просвети и републички просек

Период
Просечне зараде Прос. зараде без пореза и доп.

Укупно  
РС

Образо-
вање

Индекс 
(3:2)

Укупно  
РС

Образо-
вање

Индекс 
(6:5)

1 2 3 4 5 6 7
XII 2018 72 167 71 672 99,31 52 372 51 738 98,79

I 2019 75 296 77 400 102,79 54 521 55 776 102,30
II 2019 72 350 76 131 105,23 52 426 54 885 104,69
III 2019 74 755 76 871 102,83 54 271 55 403 102,09
IV 2019 75 441 76 765 101,76 54 645 55 328 101,25
V 2019 76 511 78 444 102, 53 55 380 56 517 102,05
VI 2019 74 009 77 442 104,64 53 633 55 814 104,07
VII 2019 76 056 78 907 103,75 55 042 56 831 103,25
VIII 2019 74 768 77 113 103,14 54115 55 580 102,71
IX 2019 74 160 77 272 104,20 53 698 55 691 103.71
X 2019 76 096 78 291 102,89 55 065 56 426 102,47
XI 2019 77 879 84 304 108,25 56 331 60 654 107,67
XII 2019 82 257 83 712 101,77 59 772 60 317 100,91
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Prosečna neto plata u Srbiji za decembar 2019. godine iznosila je 59.772 
dinara, odnosno nešto više od 510 evra, i u odnosu na isti mesec pret-
hodne godine porasla je za 14,1 odsto nominalno, odnosno za 12 proce-

nata realno, objavio je, 26. Februara 2020. Republički zavod za statistiku.
Decembarska prosečna bruto zarada je iznosila 82.257 dinara, što je nominal-

no više za 14 posto, a realno za 11,9 odsto nego u decembru 2018. godine.
Medijalna neto zarada za decembar je “težila” 44.530 dinara, što znači da je 50 

odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Rast bruto zarada u periodu januar-decembar 2019. godine, u odnosu na isti 

period godinu ranije, iznosio je 10,5 posto nominalno, odnosno 8,4 procenta 
realno.

Istovremeno, neto zarade su porasle za 10,6 odsto nominalno i za 8,5 posto 
realno, prema podacima RZS.

U poređenju s istim mesecom prethodne godine, prosečna neto zarada veća 
je 14,1 odsto nominalno, odnosno 12 odsto realno. U odnosu na prošlogodišnju 
novembarsku prosečnu neto zaradu od 56.331 dinara, poslednjeg meseca prošle 
godine u kovertu se smestilo više novca, a pozitivna razlika iznosi 3.441 dinar, 
ili oko 30 evra. Što se tiče medijalne neto zarade, koju zapravo zarađuje 50 odsto 
zaposlenih, u koverti je lanjskog decembara bilo 44.530 dinara, odnosno oko 380 
evra. I ta zarada viša je nego mesec ranije, i to 1.019 dinara, jer je u novembru 
prošle godine medijalna zarada bila 43.511 dinara.

Prosečna neto zarada isplaćena u Vojvodini u decembru prošle godine bila je 
56.712 dinara, a kada se taj iznos pretvori u evre, dolazi se do iznosa od oko 485 
evra. Vojvođanska prosečna zarada u decembru prošle godine je, poput one na 
republičkom nivou, bila viša nego mesec ranije. Naime, lanjskog novembra ona 
je dostigla iznos od 53.718 dinara pa je decembarska prosečna koverta bila 3.194 
dinara, ili oko 27 evra, teža.

Od sedam oblasti u Vojvodini, jedino je u Južnobačkoj prosečna neto novem-
barska plata viša od republičkog proseka i iznosi 60.836 dinara, odnosno oko 520 
evra. Iako ni u jednoj oblasti u Vojvodini prosečna plata isplaćena za decembar 
prošle godine nije bila manja od 50.000 dinara, plata koja je u proseku isplaćena 
u u Zapadnobačkoj oblasti jedva je prešla taj iznos. U kovertu je stalo 50.482 
dinara, što je 431 evro, a to je i najniža prosečna decembarska zarada u pokrajini. 
U preostalih pet oblasti novembarska neto plata bila je viša od 52.000 dinara. 
Zaposleni u Sremskoj oblasti u proseku su zaradili 52.999 dinara, ili oko 453 evra, 
u Južnobanatskoj oblasti 57.925 dinara, odnosno 495 evra, Srednjobanatskoj 
53.960 dinara, ili 462 evra, u Severnobačkoj 55.935 dinara, odnosno 478 evra, 
a zaposleni u Severnobanatskoj oblasti prosečno su u decembru zaradili gotovo 
isto kao i oni u Sremskoj – 52.965 dinara, odnosno oko 453 evra.

Prosečna zarada zaposlenih u Novom Sadu već mesecima je najviša u Vojvodi-
ni, međutim, po podacima RZS-a, u decembru su prosečne zarade zaposlenih u 
Titelu značajno preskočile novosadske. U tom gradu je isplaćena najveća proseč-
na decembarska neto plata u Vojvodini - 81.017 dinara, što je dostiglo gotovo 700 
evra. Plata isplaćena u Titelu je 14.864 dinara, ili oko 127 evra, nadmašila proseč-
nu zaradu zaposlenih u Novom Sadu, koja je dostigla 66.153 dinara – odnosno 
565 evra. Najviša decembarska zarada u pokrajini je nešto više od 21.000 dinara, 
ili 180 evra, veća od republičkog proseka za taj mesec, a 24.105 dinara, odnosno 
oko 206 evra, od iznosa prosečne decembarske plate u Vojvodini.

Više od republičkog proseka stalo je u decembarske koverte zaposlenih u još 
samo u dva grada u Vojvodini - Vršcu, gde su zaposleni u proseku zaradili 67.196 
dinara, ili 574 evra, i u Kovinu - gde se prosečna zarada zaustavila na 62.986 dina-
ra, odnosno gotovo 540 evra. Istovremeno, u svega tri grada u pokrajini zaposleni 
su zaradili više od vojvođanske prosečne plate, ali ne više i od 500 evra. Zaposleni 
u Pančevu u decembru su zaradili u proseku 57.996 dinara, odnosno oko 495 
evra, u Senti 57.220 dinara, ili 489 evra i u Subotici 57.421 dinara, što dostiže 
oko 500 evra. Svega nekoliko stotina dinara manje od vojvođanskog proseka u 

decembru su zaradili zaposleni u Sremskim Karlovcima, gde je u koverte stalo 
56.380 dinara, ili 482 evra.

Najmanje prosečne neto decembarske plate, niže od 45.000 dinara zaradili su 
zaposleni u dva mesta u Vojvodini. U Baču je prosečna zarada tog meseca bila 
44.044 dinara, što je 376 evra, a u Kovačici 44.853 dinara, odnosno 383 evra. Pro-
sečna zarada nešto viša od 45.000 dinara isplaćena je i u Malom Iđošu - 45.239 
dinara ili 386 evra, što je slično kao i u Srbobranu, gde je zarada bila 45.185 dina-
ra. Platu manju od 47.000 dinara zaradili su još samo zaposleni u Žablju - 46.254 
dinara, ili 395 evra, i Beloj Crkvi - 46.786 dinara, a to je oko 400 evra. Svega se-
dam dinara više od tih 47.000 dinara bilo je u kovertama zaposlenih u Alibunaru, 
koji su, preračunato u evre, zaradili oko 402 evra.

Statistika

PROSEČNA DECEMBARSKA PLATA REALNO VEĆA 12 ODSTO
● Prosečna decembarska plata u Srbiji 59.772 dinara (510 evra) ● Prosečna plata u Novom Sadu 565, u Titelu 

700 evra ● Najmanje u Baču

Inflacija u Srbiji je porasla u januaru 2020. go-
dine za 0,6 odsto u odnosu na decembar, obja-
vio je 21. februara 2020. godine Republički 

zavod za statistiku. Potrošačke cene su u januaru, u 
poređenju sa istim mesecom 2019. godine, povećane 

za 2,0 procenta. U januaru su na mesečnom nivou 
poskupeli hrana i bezalkoholna pića za 1,6 posto, re-
kreacija i kultura (1,4%), transport (0,4%), zdravstvo 
(0,3%) i alkoholna pića i duvan (0,2%). Pad cena je 
zabeležen kod odeće i obuće za 1,3 procenta, ko-

munikacija (-0,6%), nameštaja, pokućstva i tekućeg 
održavanja stana (-0,3%) i restorani i hotela (-0,1%). 
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije me-
njale. Inflacija u 2019. godini je zabeležila rast od 1,7 
procenata na godišnjem nivou.

MESEČNA INFLACIJA U JANUARU 0,6 ODSTO, MEĐUGODIŠNJA 2,0%

Radnici u šest zemalja EU imali su prošle godine u proseku zarade niže 
nego pre deset godina. U istom periodu su primanja radnika u tri drža-
ve članice bloka ostala gotovo nepromenjena tokom protekle decenije, 

pokazuju rezultati istraživanja Instituta evropskih sindikata (ETUI). Prema ne-
davno objavljenim podacima, prosečni platni paketi su lane bili niži nego 2010. 
godine u Italiji, Španiji, Grčkoj, Portugalu, Hrvatskoj i na Kipru, prenosi portal 
www.europeanmovement.eu.

Prosečan paket plata, prilagođen za inflaciju, uključujući doprinose za socijalno 
osiguranje i naknadu na plate, bio je prošle godine u Grčkoj 15 odsto manji u odno-
su na isti paket 2010. godine, na Kipru je bio 7,0 posto manji, u Hrvatskoj manji za 

5,0 procenata, u Španiji i Portugalu za po 4,0 odsto, a u Italiji za 2,0 %.
Istraživanje ETUI-ja takođe pokazuje da je prosečan paket plata tokom po-

slednje decenije bio zamrznut ili neznatno povećan u Finskoj (+0,1%), Belgiji 
(+1,5%) i Holandiji (+1,5%). “Radnici u šest zemalja EU su u goroj situaciji nego 
što su bili prije 10 godina. Lideri EU vole da se hvale takozvanim oporavkom, 
ali za milione radnih ljudi u mnogim zemljama EU kriza nije gotova”, izjavila je 
zamenica generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata (ETUC) Ester 
Linč. Ona je dodala da “EU mora da učini mnogo više za podsticanje povećanja 
plata i minimalnih zarada i da pruži podršku jačem kolektivnom pregovaranju u 
gotovo svim zemljama članicama Unije”.

U ŠEST ZEMALJA EU PLATE MANJE NEGO PRE 10 GODINA

Prosečne zarade po zaposlenom u Republici 
Srbiji, po delatnostima

Zarade Neto zarade
XII 2019 I-XII 2019 XII 2019 I-XII 2019

Ukupno  82 257  75 814  59 772  54 919
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  68 984  65 380  50 077  47 398
Rudarstvo  136 875  121 870  100 358  87 681
Prerađivačka industrija  74 241  68 188  53 955  49 476
Snabdevanje elektr. energijom, gasom i parom  135 707  126 206  98 190  90 206
Snabdevanje vodom i upravljanje otp. vodama  68 618  65 333  49 772  47 362
Građevinarstvo  79 108  68 311  58 241  49 772
Trgovina na vel. i malo i popr. mot. vozila  70 016  63 452  51 250  46 177
Saobraćaj i skladištenje  72 820  68 964  53 213  50 359
Usluge smeštaja i ishrane  50 547  47 328  36 731  34 372
Informisanje i komunikacije  143 412  133 402  105 482  97 328
Finan. delatnosti i delatnost osiguranja  139 667  133 877  101 515  97 032
Poslovanje nekretninama  80 390  75 466  58 546  54 937
Stručne, naučne, inform. i teh. delatnosti  104 342  94 777  75 967  68 750
Admin. i pomoćne uslužne delatnosti  71 473  67 318  51 887  48 856
Državna uprava i obavezno socijalno osig.  97 165  90 164  69 701  64 707
Obrazovanje  83 712  78 563  60 317  56 608
Zdravstvena i socijalna zaštita  84 222  76 787  60 653  55 334
Umetnost; zabava i rekreacija  67 923  63 252  49 280  45 900
Ostale uslužne delatnosti  61 227  57 574  44 242  41 522

PLATA

Molim te ostani 
sa mnom ovaj 

mesec!
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ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ  
ЗА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ  

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Питање: Како се полаже и из чега се састоји испит за лиценцу за дирек-

тора установе образовања и васпитања?

Одговор: Начин, поступак и ток полагања испита за лиценцу за ди-
ректора установе образовања и васпитања прописани су чланом 8. Пра-
вилника о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора 
установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 63/18).

Кандидат за полагање испита доноси портфолио у штампаном об-
лику и усмено образлаже истраживачки извештај, приказује резултате 
истраживања и садржај портфолија.

Чланови комисије пред којом се полаже испит (у даљем тексту: 
Комисија) постављају кандидата питања о:

1. Достављеном истраживачком извештају;
2. Резултатима истраживања и препорукама за унапређење рада;
3. Садржају портфолија за директоре.

Испит је подељен у три дела.
1. У првом делу испита Комисија даје оцену квалитета истраживачког 

извештаја.
2. У другом делу испита Комисија врши проверу савладаности стан-

дарда компетенција за директора и начина спровођења резултата 
истраживања и датих препорука за унапређивање образовно-ва-
спитне, односно васпитно-образовне праксе.

3. У трећем делу испита Комисија даје оцену квалитета портфолија 
за директоре.

Испит за лиценцу за директора:
1. Полаже се на српском језику;
2. Обавља се, по правилу, у току једног дана;
3. Траје до 120 минута.

НАДЛЕЖНОСТИ ПРОСВЕТНОГ 
ИНСПЕКТОРА

Питање: Која су овлашћења просветног инспектора у вршењу 
инспекцијског надзора над радом школе?

Одговор: Овлашћења просветног инспектора у вршењу инспекцијског 
надзора у области предшколског, основног и средњег образовања 
и васпитања, образовања одраслих, дуалног образовања, високог 
образовања, уџбеника и ученичког и студентског стандарда утврђена су 
одредбом члана 15. став 1. Закона о просветној инспекцији („Сл. гласник 
РС“, број 27/18). Према тој одредби просветни инспектор нарочито:

1. Налаже записником отклањање неправилности и недостатка у 
одређеном року;

2. Наређује решењем извршење мере која је наложена записником, а 
није извршена;

3. Забрањује решењем надзираном субјекту спровођење радњи које су 
супротне Закону о просветној инспекцији, закону којим се уређују 
основе система образовања и васпитања (Закон о основама система 
образовања и васпитања), посебном закону и општем акту;

4. Решењем привремено забрањује рад установе која обавља делат-
ност, а не испуњава законом прописане услове у погледу простора, 
опреме и потребних стручних и других радника; 

5. Подноси пријаву надлежном органу због постојања сумње да је 
учињено кривично дело, привредни преступ, захтев за покретање 
прекршајног поступка, односно повреду забране дискриминације, 
забране насиља, злостављања и занемаривања и забране страначког 
организовања;

6. Обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера 
за које је тај орган надлежан;

7. Врши увид у јавне исправе и податке из регистара и евиденција 
које воде надлежни државни органи, органи аутономне покрајине 
и органи јединице локалне самоуправе и други имаоци јавних 
овлашћења ако су неопходни за инспекцијски надзор, а није могао 
да их прибави по службеној дужности, у складу са законом;

8. Врши увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом која је 
подобна да се идентификују овлашћена лица у надзираном субјекту 
као и друга запослена лица;

9. Узима писане изјаве овлашћених лица у надзираном субјекту и дру-
гих запослених лица и позива их да дају писане изјаве о питањима 
од значаја за инспекцијски надзор;

10. Налаже надзираном субјекту да у остављеном року стави на увид 
опште и појединачне акте, евиденције, уговоре и другу доку мен-

тацију надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор, а у 
облику у којем их надзирани субјект поседује и чува;

11. Обавља друге послове, у складу са законом.
Поред наведених овлашћења, чланом 15. став 2. Закона о просветној 

инспекцији прописана су додатна овлашћења просветног инспектора у 
вршењу надзора над високошколском установом.

ДЕФИНИСАЊЕ ЗАРАДЕ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ

Функција у синдикату није посао предвиђен актом о систематизацији 
послова код послодавца, ради чијег обављања се, сагласно Закону 
о раду, закључује уговор о раду са послодавцем и по основу кога се 
остварује право на зараду. Како право на зараду запосленом припада 
за обављени рад на послу за који је са послодавцем закључио уговор 
о раду, то се, општим актом послодавца не може утврђивати основна 
зарада, тј. елемент за обрачун и исплату основне зараде за обављање 
синдикалне функције.

Из образложења:

Уставни суд је утврдио да Одлука о коефицијентима ЈКП Градско 
саобраћајно предузеће „Београд“, Београд, број 2489. од 25. фебруара 
2015. године, у делу који гласи: „Председницима репрезентативних син-
диката код Послодавца утврђује се коефицијент 7,00 и ПБО од 69.580.“, 
није у сагласности са Уставом и законом. 

Сагласно уставном овлашћењу, Законом о раду, као матичним законом 
у области рада, законодавац је уредио систем радних односа, укључујући 
и начин остваривања права на зараду, као основног права по основу рада. 
Право на зараду, сагласно члану 60. став 4. Устава и одредбама Закона о 
раду, запосленом припада за обављени рад. Према одредбама Закона о 
раду, зарада се састоји од зараде за обављени рад и време проведено на 
раду, зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху посло-
давца (награде, бонуси и сл.) и других примања по основу радног односа, 
а зарада за обављени рад и време проведено на раду састоји се од основне 
зараде, дела зараде за радни учинак и увећане зараде. Зарада се одређује 
за конкретан посао за који је запослени са послодавцем закључио уговор 
о раду, а на основу услова предвиђених систематизацијом за обављање 
тог посла. Елементи за обрачун зарада нису прописани законом, већ се 
утврђују општим актом послодавца. Према Колективном уговору ЈКП 
ГСП „Београд“, елементи за обрачун основне зараде јесу коефицијент по-
сла и вредност радног часа.

Оспореним делом Одлуке, која иако није сачињена у форми општег 
акта, по својој садржини јесте општи акт, одређен је коефицијент за об-
рачун зараде председника репрезентативног синдиката. Према одред-
бама Устава и Закона о раду, синдикати су удружења запослених у која 
се они учлањују на принципу добровољности, а њихова основна улога 
јесте заштита појединачних и колективних права и интереса запосле-
них. Председници синдикалних организација, како оних којима је са-
гласно одредбама Закона о раду утврђено својство репрезентативности 
(међу условима за стицање тог својства је и да је у конкретни синдикат 
учлањено најмање 15% од укупног броја запослених код послодавца), 
тако и оних који немају то својство, јесу представници запослених удру-
жених у одређену синдикалну организацију, који се бирају на начин 
одређен општим актима те организације. 

Дакле, председник синдикалне организације није посао предвиђен 
актом о систематизацији послова код послодавца, ради чијег обављања 
се, сагласно Закону о раду, закључује уговор о раду са послодавцем 
и по основу кога се остварује право на зараду, већ је то синдикална 
функција. Како право на зараду запосленом припада за обављени рад 
на послу, то се, по оцени Уставног суда, општим актом послодавца не 
може утврђивати основна зарада, тј. елемент за обрачун и исплату основ-
не зараде, за обављање синдикалне функције, без обзира на то да ли је 
у питању функција у репрезентативном синдикату или оном који нема 
својство репрезентативности. Ради обављања синдикалне функције, са-
гласно одредбама Закона о раду, колективним уговором или споразумом 
између послодавца и синдиката може се утврдити право на плаћено од-
суство представнику синдиката, сразмерно броју чланова синдиката, за 
време кога има право на накнаду зараде. 

Уставни суд је оценио да оспорени део Одлуке који гласи: „Пред-
седницима репрезентативних синдиката код Послодавца утврђује се 
коефицијент 7,00 и ПБО од 69.580.“ није у сагласности са одредбама чла-
на 105. став 1, члана 107. став 1, члана 211. став 1. и члана 214. став 1. За-
кона о раду, а како према члану 195. став 1. Устава сви подзаконски акти 
Републике Србије, општи акти организација којима су поверена јавна 
овлашћења, политичких странака, синдиката и удружења грађана и ко-
лективни уговори морају бити сагласни закону, Суд је оценио да оспоре-
ни део Одлуке није у сагласности ни са Уставом. (Одлука Уставног суда 
Србије, Уо. 163/18 од 25. октобра 2018)

Правници одговарају
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POLJSKA: ŠKOLA ZABRANILA 
ĐACIMA ŽALBE I KUKANJE

Osnovna škola br. 143 u Varšavi odlučila je da po svaku cenu 
nauči Poljake optimizmu i kao prvi korak, u nadi da će njen pri-
mer slediti i druge škole, zvanično je zabranila bilo kakve žalbe, 
negativne primedbe i kukanje. “Zabrana da se đaci žale obave-
zuje od praga škole. Podsećamo sami sebe da treba da gleda-
mo ono što je dobro, pozitivno, a ne da kukamo”, objasnila je 
poljskoj privatnoj televiziji TVN24 bizarnu zabranu učiteljica te 
škole u Varšavi Aneta Puhala.

Direktorka škole Kristina Jakubovska veruje da će na taj način 
naučiti đake, učitelje i ro-
ditelje da se zamisle da li 
vredi samo kukati ili je bo-
lje primetiti šta je pozitiv-
no, a takav način učenja 
optimizmu od malih nogu 
uslediće nakon raspusta i 
u jednoj osnovnoj školi i 
obdaništu u mestu Tihi na 
jugu Poljske. “Poljaci vekovima vole da pišu o sebi kako su prlja-
vi, neuredni, ne poštuju pravila. Svi znamo te stvari. To je trajna 
poljska slika vlastite zajednice. Ali kukamo manje nego pre 30 
godina”, kazao je TVN24 sociolog Adam Leščinski.

Poljski psihijatar Marek Jurašek upozorio je da su o toj sklo-
nosti Poljaka da kukaju, žale se i s pesimizmom gledaju na svet 
i društvo napisane i knjige, a da se takav tip junaka pojavljuje 
često i u literaturi. “Postoji zaraza kukanjem koje izaziva stres. 
U društvu sa više simpatija gledamo na onog ko se žali. A ako 
neko priča - super, kupio sam kola, idem na letovanje, na takve 
osobe se gleda sa antipatijama i ne volimo ih”, kazao je psihi-
jatar Marek Jurašček. 

Eksperiment učenja optimizmu od malih nogu u te dve polj-
ske škole za sada ima jednu manu - ne predviđa nikakve kazne 
za onog ko zabranu prekrši.

 DANSKA O UVOĐENJU 
ČETVORODNEVNE RADNE NEDELJE

Nakon što je objavljeno da je finska premijerka Sana Marin za 
skraćivanje radnog vremena na četiri dana nedeljno, i Danci su 
pokrenuli raspravu o skraćivanju radnog vremena, odnosno o 
uvođenju četvorodnevne radne sedmice. Prema zvaničnoj anketi 
Agencije za statistiku, svaka sedma osoba koji radi u Danskoj že-
lela bi da radi manje sati u nede-
lji. Rezultati ankete su pokazali 
da 16 odsto zaposlenih osoba u 
toj zemlji podržava ideju o skra-
ćivanju radnog vremena. Inače, 
radna sedmica u Danskoj traje 
37,5 sati, što je manje od veći-
ne evropskih zemalja. Osobe u 
dobu za zasnivanje porodice, 
kao i oni sa univerzitetskim 
obrazovanjem spadaju u grupu 
koja je posebno izrazila želju za smanjenjem radnog vremena.

“Ljudi žele manje da rade nakon što napune 35 godina, što 
je doba u kojem mnogi osnivaju porodice ili već imaju malu 
decu“, rekao je Martin Faris Savaed Nielsen iz Agencije za sta-
tistiku Danske. Dodao je i kako je značajan broj osoba u staro-
snim kategorijama između 45 i 54, i 55 i 64 godina koje takođe 
podržavaju ideju o skraćivanju radnog vremena. Zanimljivo je 
da je sedam odsto onih koji su bili uključeni u studiju izjavilo da 
bi želelo da radi više sati nego što to trenutno rade.

DEVETOGODIŠNJI GENIJALAC 
NAPUSTIO FAKULTET

Vunderkind Loran Simons iz Belgije se nadao da će do 26. decembra 2019. go-
dine završiti fakultet. Naime, i on i njegovi roditelji su želeli da Loran diplomira do 
tog dana - kada puni 10 godina i po čemu bi bio prvi desetogodišnjak- fakultetski 
diplomac u istoriji. 

Međutim, sa Elektrotehničkog fakulteta u Ajndhovenu su rekli da Loran ima 
još mnogo ispita, pa su predložili da diplomira sredinom 2020. godine. Njegovim 
roditeljima se to nije svidelo - odmah su ga ispisali. Plan je bio da Loran trogodiš-
nje školovanje na fakultetu završi za samo 10 meseci, a sve kako bi diplomirao pre 
desetog rođendana. 

 Lorenov otac Aleksander izjavio je da je fakultet kritikovao njega i njegovu su-
prugu zbog čestih pojavljivanja dečaka u medijima. „Rečeno nam je da medijskom 
pažnjom stavljamo suviše pritiska na dete i da će, ukoliko se to nastavi, biti potreb-
no psihološko ispitivanje Lorena“, rekao je Simons za holandski list De Volkskrant. 
„A ako neko dete igra fudbal onda mislimo da je medijska pažnja odlična. Moj sin 
ima drugačiji talenat. Zašto ne bih bio ponosan na to?“

Simons je na Instagram okačio i prethodne poruke zvaničnika fakulteta o 
mogućem datumu za diplomiranje u 
decembru, ističući da su lažovi. U sa-
opštenju Elektrotehničkog fakulteta u 
Ajndhovenu se navodi da nije moguće 
da Loren završi školovanje pre nego što 
napuni 10 godina, a da se u isto vreme 
razvija kako treba. Univerzitet je tako-
đe upozorio na „prekomerni pritisak 
na devetogodišnjeg studenta“ za kog su 
rekli da je „neverovatan talenat“.

Loran je nedavno bio tema brojnih svetskih medija, koji su se utrkivali da pišu 
o njemu. Kada mu je bilo četiri godine, upisao je osnovnu školu i prvi razred je 
završio za 12 meseci. Onda je u naredne dve godine završio šest razreda. U srednju 
je krenuo sa šest godina. Oo što se uči tokom šest godina naučio je za samo 18 
meseci. Onda se je napravio pauzu – sa osam godina uzeo je šest meseci odmora, 
a potom upisao fakultet. 

Ipak, njegove ambicije su veće od akademskog zvanja. Kako kaže, želi da pravi 
veštačke organe koji bi isključili potrebu za davaocima. „Želim da učinim da život 
traje duže“, kaže Loren. 

Pored fotografskog pamćenja i visokog koeficijenta inteligencije - 145, dečak je 
pokazao da je i dobar analitičar. Matematika mu ide, ali ne i jezici. Njegova svakod-
nevnica je ponekad prilično intenzivna. „U ponedeljak se upoznaje sa gradivom, 
utorkom je u laboratoriji, sreda je rezervisana za predavanja. Onda je kod kuće i čita 
osam sati. U četvrtak se sastaje sa ljudima s fakulteta, a u petak polaže ispite“, kaže 
njegov otac. „Drugim studentima je potrebno čak devet do 12 nedelja da završe 
ovaj ciklus“, dodaje. 

Trenutno, prema Ginisovoj knjizi svetskih rekorda, najmlađa osoba koja je ste-
kla fakultetsku diplomu je Amerikanac Majkl Karnej, koji je diplomirao juna 1994. 
godine sa 10 godina i četiri meseca.

NEPISMENI PODLOŽNIJI  
DEMENCIJI

Novo istraživanje je otkrilo da ljudi koji su nepismeni, što podrazumeva 
da nikada nisu naučili da čitaju ili pišu, mogu imati skoro tri puta veći rizik 
od razvoja demencije od ljudi koji umeju da čitaju i pišu. Studija je nedavno 
objavljena u medicinskom časopisu Američke akademije za neurologiju, piše 
Medical Xpress. “Sposobnost čitanja i pisanja omogućava ljudima da se bave 
različitim aktivnostima, poput čitanja i učenja sa decom i unucima”, izjavila 
je autorka studije Dženifer J. Manli, sa Univerziteta Kolumbija. “Prethodna 
istraživanja pokazala su da takve aktivnosti mogu da smanje rizik od de-
mencije. Naše novo istraživanje pruža više dokaza da čitanje i pisanje mogu 
biti važni faktori u održavanju zdravog mozga”, dodala je Manli. Studija je 
proučavala ljude sa nižim nivoom obrazovanja, mnogi su rođeni i odrasli u 
ruralnim sredinama, gde je pristup obrazovanju bio ograničen. U istraživanju 
je učestvovalo 983 osobe prosečne starosti 77 godina.

Istraživači su podelili ljude u dve grupe: 237 ljudi je bilo nepismeno, a 746 
pismeno. U grupi u kojoj su bili nepismeni otkriveno je da je 35 odsto njih 
imalo demenciju na početku studije, dok je u grupi u kojoj su bili pismeni, 
procenat osoba sa demencijom bio 18 odsto. Osobe koji nisu mogle da čitaju 
i pišu imale su gotovo tri puta veću šansu da imaju demenciju na početku 
studije. Kada su istraživači procenjivali veštinu korišćenja jezika i brzinu raz-
mišljanja, otkrili su da su na početku studije nepismene osobe imale niže 
ocene. “Naše istraživanje je takođe otkrilo da je opismenjavanje povezano sa 
većim rezultatima na testovima 
pamćenja i razmišljanja u celini, 
a ne samo sa ocenom čitanja”, 
rekla je Manli. “Ovi rezultati 
ukazuju da čitanje jača mozak 
na mnogo načina koji mogu po-
moći u sprečavanju ili odlaganju 
početka demencije”, dodala je 
Manli. Ona smatra da osobe koje 
imaju samo nekoliko godina ob-
razovanja, i koje su učile da čitaju 
i pišu, mogu biti u prednosti u odnosu na osobe koje nikada nisu naučile ove 
veštine. “Buduće studije bi trebale da otkriju da li veća ulaganja u programe 
koji uče ljude da čitaju i pišu pomažu u smanjenju rizika od demencije”, rekla 
je autorka studije.


